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رفع الرئي�س اأوباما �سعار التغيري، وجعله عنوانًا �سخمًا لرئا�سته، وقال 

العامل  وا�ستب�رش  اأمريكا«،  اإىل  اآت  »التغيري  الفوز  ليلة  مريكي  الأ لل�سعب 

ر�س، هو ا�ستعادة الوليات  خريًا، وكان التغيري املهم الذي ترجوه �سعوب الأ

ال��دويل  النظام  اإع��ان  منذ  افتقدتها  اأخاقية  قيم  ملنظومة  املتحدة 

اجلديد، وظهورها قوة عظمى قادرة على التحكم مب�سري الب�رشية، وقد 

�سنت حربني كبريتني قتل و�رشد فيهما مايني النا�س من العرب وامل�سلمني، 

اآفـــاق التغييــر املرتقــــب
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�رشائيلي اأ�رش على  �رشائيلي. بل اإن رئي�س الوزراء الإ ووظفت كل قواها ل�سالح امل�رشوع الإ

ليكلمه  اأن يخرج من حما�رشة  منه  بو�س حني طلب  الرئي�س  تعامله مع  ف�سح حقيقة 

من حني عقدت اجلل�سة  هاتفيًا باأن متتنع كوندوليزا راي�س عن الت�سويت يف جمل�س الأ

الفا�سلة من اأجل اإيقاف العدوان على غزة، مما عر�س اأوملرت لنتقاد من �سحافته.

وهذا يذكرنا بال�سفعة التي وجهها نتنياهو للرئي�س كلينتون حني اأعلن اأنه »�سيحرق« 

وا�سنطن بعد اأن �سفق له الكوجنر�س طويًا اأمام كلينتون الذي مل يكن يريد اأن يراه رئي�سًا 

مونيكا،  بف�ستان  وا�سنطن  »اأحرقوا«  حني  بلطف  �رشائيليون  الإ وفعلها  اإ�رشائيل.  ل��وزراء 

التي  ال�سفعة  كانت  ولقد  العامل،  واأم��ام  �سعبه  اأم��ام  املتحدة  الوليات  رئي�س  �ساأن  ف�سغر 

نه كان مقبًا على حماكمة ب�سبب ف�سيحة »ووتر  نالها ريت�سارد نيك�سون عام �974 اأخطر لأ

جيت« لول اأن الرئي�س جريالد فورد اأ�سدر اأمرًا بالعفو عنه، قبل ذلك باأحد ع�رش عامًا قتل 

جون كيندي حني اأطلق الر�سا�س عليه جمهول، وقد اأدين �سخ�س ا�سمه »هاريف اأو�سوالد«، 

لكنه قتل �رشيعًا على يد يهودي �سهيوين ا�سمه جاك روبي قبل انعقاد املحكمة. وقيل اإن 

�رشائيلي ومعرفة ما اإذا كان يحتوي  نه اأ�رش على تفتي�س مفاعل دميونة الإ كيندي قتل لأ

على قنابل ذرية. ويبدو اأن الرئي�س بو�س كان يعي الدر�س جيدًا، واأنه ف�سل األ يعر�س نف�سه 

للم�ساكل فقبل اأن يتلقى اأوامر من اإ�رشائيل، واأن يدمر العراق، واأن يحا�رش �سورية. واأخطر 

من ذلك اأن يغ�س الطرف عن جرائم كربى كانت ترتكبها اإ�رشائيل ب�سكل همجي كما يف 

خاقي الذي عانته  جمزرة جنني ثم يف جنوب لبنان ثم يف غزة، وكان ي�سمد النزيف الأ

اأمريكا يف وليتيه، بوعود كوعده باإقامة دولة فل�سطينية، وال�سعي لتحقيق �سام عرب اإقامة 

دولتني.

وكل هذا يعرفه الرئي�س اجلديد اأوباما، وبالتاأكيد يعرف اأكرث منه بكثري، فالرجل الذي 

غريت به اأمريكا لون رئي�سها، ميتلك ثقافة عالية، ولديه معرفة عميقة بالقوى الفاعلة 

يف التغيري الذي ين�سده، وقد كتب ب�رشاحة عن نف�سه وعن اأبيه واأمه واأ�رشته ليقدم نف�سه 

للعامل. وكل ذلك وا�سح الهدف، وينبئ عن براغماتية بامتياز، وعن ذكاء حاد برز كذلك 

مريكية مهملني كناخبني.  يف توجهه لل�سباب الذين كانوا يف نظر املر�سحني للرئا�سة الأ

اأ�سواأ  ورث  لكونه  ول�سيما  مريكي  الأ الداخل  ب�سوؤون  الهتمام  تف�سيله  يف  ذكيًا  كان  كما 

اأزمة مالية عرفها العامل بعد اأزمة �9�9 التي اأف�ست اإىل حرب عاملية. واأعلن اأن الوليات 
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مريكي مبا يحدث حوله، وبدا ل  املتحدة تواجه انهيارًا اقت�سادّيًا، وقد �ساق ال�سعب الأ

حول له ول قوة اأمام �سبكة خفية وظاهرة تتحكم بقدراته الفذة، بل ومب�سريه. وقد �رشخ 

ال�رشفاء مثل ال�سيناتور بول فينديل �ساحب كتابي »من يجروؤ على الكام، ول �سمت بعد 

ن« و�سواه كثري ممن عربوا عن فهمهم حلقيقة ما يحدث، لكنهم مل ي�ستطيعوا اأن يحدثوا  الآ

اأ�سواتهم  اأعلى من  عام ال�سهيوين  آلة الإ ا العام، ف�سوت  تغيريًا حقيقيًا حتى يف الفهم 

جميعًا، اإىل درجة اأنها حرمت �سعب اأمريكا من روؤية ما كان يحدث يف العراق واأخريًا ما 

حدث يف غزة.

واملهم اأن الرئي�س اأوباما اأعلن �سعارًا جميًا هو »ن�سامل من ي�ساملنا ونعادي من يعادينا« 

مريكية على ال�سعوب وق�سفها وهدم مدنها، كما اأعلن  مب�رشًا بانتهاء زمن العتداءات الأ

قبل اأيام اأن الوليات املتحدة �ست�سهد ع�رشًا جديدًا يف الدبلوما�سية، وكل ذلك يبدو جيدًا 

مطلق  ب�سكل  الداعمة  اأوباما  الرئي�س  ت�رشيحات  ولكن  للتفاوؤل.  ر���س  الأ �سعوب  ويدعو 

م�سطرًا  اجلديد  الرئي�س  ك��ان  ورمب��ا  اأم��ل،  جرعة  اأي��ة  الفل�سطينيني  تعط  مل  �رشائيل  لإ

املرتقب  ننتظر موقفه  اأن  بي�س، وعلينا  الأ البيت  اإىل  �سبقوه  لا�ستفادة من جتارب من 

من ال�سام يف منطقتنا، واأن نتعامل مع الوقائع اأكرث مما نتعامل مع الت�رشيحات، ويف 

ال�سخ�سيات  ب��داأت  �سورية،  يف  وخا�سة  العربية  منطقتنا  يف  يخ�سنا  ما  ح��ول  الوقائع 

مريكية املوؤثرة يف القرار تتوافد اإىل دم�سق وجتدد احلوار، وبالطبع ل ميكن بناء روؤية  الأ

ننا مل من�س بعد اأكرث من خطوات متهيدية، ول�سنا م�ستعجلني،  وا�سحة لنهاية الطريق لأ

ول�سيما بعد اأن فقد العامل ما كان متبقيًا من اأمل يف ال�سام بعد حرب غزة، وبعد تقدم 

كرث تطرفًا حلكم اإ�رشائيل، مع اأنني ل اأرى فرقًا بني اليمني والي�سار يف اإ�رشائيل،  اليمني الأ

فهم جميعًا يتناف�سون على قتل �سعبنا الفل�سطيني، ولكن قدوم نتنياهو �سيكون م�سكلة ملن 

وروبي عن هذا القلق. يريدون ال�سعي نحو ال�سام بجدية، وقد عرب الحتاد الأ

رغب  اإذا  اأوب��ام��ا  ين�سده  ال��ذي  التغيري  �سعار  م�سداقية  على  اإ�رشائيل  تعنت  و�سيوؤثر 

النخراط يف عملية ال�سام كما انخرط كلينتون الذي ا�ستغل فرتة رئا�سته بامللف العربي/ 

يف  ر�سالة  ترك  وقد  الداخلية،  املتحدة  الوليات  ملفات  يف  ا�ستغل  مما  اأك��رث  �رشائيلي  الإ

بي�س عرب ولءات م�سبقة  درج مكتبه لعل خليفته يقروؤها. لكن بو�س و�سل اإىل البيت الأ

الفل�سطينيني يف  اأوق��ع  اأحامها، حني  �رشائيل ما يفوق  ال��ذي حقق لإ وال��ده  له  مهدها 
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فخ املفاو�سات التي ل تنتهي حتى �سار التفاو�س بديًا بالن�سبة ملن اعترب ال�سام خيارًا 

وحيدًا، ومل يجن الفل�سطينيون من »مدريد« و»اأو�سلو« �سوى مزيد من تهويد القد�س ومزيد 

ب��ادة،  امل�ستوطنات، ومزيد من الرف�س حلق العودة، ومزيد من احل�سار والدمار والإ من 

والرئي�س اأوباما يعرف هذا كله جيدًا، ويدرك اأن اإ�رشائيل لن تقبل املبادرة العربية حتت 

نهاية  �سماه برييز  ما  اإىل حدود عام �7 وهذا  اإ�رشائيل  تعود  اأن  اأي �سغط، فهي تتطلب 

و�سط اجلديد«  �رشائيل، ول�سيما بعد اأن ف�سلت اإدارة بو�س يف حتقيق م�رشوع »ال�رشق الأ لإ

ذيوله ت�سحيات  اأ�سقطته حرب عام ��00، وحمت  بالقوة فقد  على رغم حماولة فر�سه 

�سعب غزة و�سمودها على رغم فداحة امل�ساب.

املتحدة  الوليات  ت�ستعد  مل  ما  املرتقب  التغيري  اأف��ق  اأوباما  �سيحقق  كيف  ن��دري  ول 

�رشائيلي بعني العتدال والتوازن اإن مل نقل  موقفًا اأخاقيًا ينظر اإىل ال�رشاع العربي/ الإ

مل، ينبغي اأن يعمقوا  بعني احلق والعدالة، ولكي ل يتعر�س العرب ملزيد من خيبات الأ

والدفاع  بحقوقهم  التم�سك  على  وبقدرتهم  بهم  مرهون  ق�سيتهم  انت�سار  باأن  اإميانهم 

عنها ولن ياأتي احلل منحة اأوروبية اأو اأمريكية.

 

¥µ



� ول  2009 الع��������������دد 553 ت�ش�������ري��ن الأ

دي���ب وال�ساع���ر وال�سيا�س���ي الظريف فخ���ري الب���ارودي )1886-1966م(    يع���د الأ

م���ن اأ�سهر ال�سخ�سيات العربي���ة ال�سورية التي اأثرت احلي���اة ال�سيا�سية والجتماعية 

والثقافي���ة يف الق���رن الع�رشي���ن، ويكفي اأن نق���ول اإنه �ساعر احل�س املره���ف وامل�ساعر 

طل�سي اإىل اخلليج  جي���ال العربية من املحيط الأ الوطني���ة اجليا�سة الذي هتفت الأ

العربي، ن�سيده الهادر الذي اأ�سبح ن�سيد الوحدة العربية:

              بالد العرب اأوطاين    من ال�سام لبغدان

              ومن جند اإىل ميٍن       اإىل م�رش فتطوان

\ \ \ \ \ \
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البارودي واملعّري واملو�سيقا

ول  102009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

من يعود اإىل تراث هذا املنا�ضل الكبري، يجده ذلك الرجل الذي كّر�س حياته وماله وجهده 

خلدم���ة وطن���ه واأمته.. اإنه تاريخ يتكلم.. ابن حي القنوات ال�ضهري بدم�ضق، حيث كانت البداية 

آثارها �ضاهدة عليه  حلي���اة حافل���ة بالعطاء واحليوية الدافقة والهوايات وامل�ضاري���ع التي تركت ا

حتى يومنا هذا.

لق���د اأخ���ذت املو�ضيقا من حياة فخري البارودي ال�ضيء الكثري، ف���كان اأحد روادها يف �ضورية 

نا�ضي���د احلما�ضّي���ة والوطنية ليغنيه���ا اأهل الطرب  زج���ال والأ والوط���ن العرب���ي، فق���د نظم الأ

وتالمي���ذ املدار����س، حيث ملك���ت املو�ضيقا قلب���ه وم�ضاع���ره واأحا�ضي�ضه، واأم�ضى ج���زءًا كبريًا من 

م�ضيات الغنائية واملو�ضيقية يف داره  حيات���ه ي�ضتمع ويقارن وينتقد ويدّون ويقي���م احلفالت والأ

ال�ضهرية..

لق���د اأّلف البارودي »مو�ضوعة املو�ضيقا« الت���ي جمع فيها معارف عديدة وغنية عن املو�ضيقا 

واملو�ضيقي���ن والط���رب واملطرب���ن يف �ضورية والوطن العربي، ويجمع م���ن عا�رصه وعاي�ضه على 

دوره الكب���ري يف تق���ومي ن�ضاز ال���راث الغنائي العرب���ي، فقد كان يحفظ ال���وزن والنغم بكل دقة، 

ندل�ضية، وكان له الدور الكبري يف احلفاظ عليها  ويع���رف جي���دًا املقامات العراقية والب�ضارف الأ

وبعثه���ا م���ن جديد، واإحياء رق�س ال�ضماح.. لقد كان مو�ضيقيًا يف حياته ونرثه و�ضعره، عن ذلك 

يق���ول: »م���ا حيليتي اأنا ولع باملو�ضيقا واأيقن اأن الطبيعة الب�رصية ل غنى لها عنها اإل اإذا كانت 

�ضوهاء اأو براء«.

❁    ❁    ❁

بح���ث الب���ارودي ع���ن املو�ضيقا واأعالمه���ا عرب التاريخ العرب���ي، قاده اإىل اأب���ي العالء املعري، 

وعالقت���ه باملو�ضيق���ا.. لقد ا�ضتغربت عندما وقعت بن يدي مقال���ة كتبها البارودي عن »املعري 

واملو�ضيقا« منذ اأكرث من خم�ضن �ضنة، فاأبو العالء �ضاعر وفيل�ضوف حكيم وزاهد ولغوي ونحوي، 

ا، فهذا �ضاأن جديد. اأما اأن يكون مو�ضيقيًّ

ن�ضان العظي���م واأثر املو�ضيق���ا يف نف�ضه، فقد  لق���د بح���ث فخري الب���ارودي يف حياة ه���ذا الإ
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�سب���اب اإل ب�سبب من اأذنه ومل�سه، فكان حري اأن  كان املع���ري ب�س���ريًا انقطعت بينه وبني الدنيا الأ

ذن املرهفة كل ما حوله، واملعري مل ينقطع عن خو�س ما كان يخو�س فيه جميع  تراعي هذه الأ

ربعني من عمره، فه���و اإذن قبل ذلك قد ا�ستمع اإىل املو�سيقا �ساعيًا  النا����س، اإل بع���د اأن �سارف الأ

فراح، و�سمعها يف املاآدب العام���ة، و�سمعها من اأفواه احلداة  ل�سماعه���ا اأو غ���ري �ساع، �سمعه���ا يف الأ

قل،  يف القواف���ل الت���ي كانت حتمله بني ال�سام و�سمعها من �سديق يدّمدم، اأو جار يرّتمن على الأ

ثارها واطاعه على �رشوبها واأحلانها يف �ستى  وق���د اأثب���ت املعري، تذّوقه للمو�سيقا، وحتليله لآ

اأ�سعاره وموؤلفاته.

اأم���ا اطاع���ه على �رشوب واأحلان مو�سيقا ع����رشه فقد اأنباأنا به كت���اب »الف�سول والغايات« 

بتف�سي���ل ل جن���ده عند موؤلف���ي ذلك الع�رش، حتى املغنيني منهم وامللحن���ني، ويوؤكد �سعر ونرث 

آثارها يف  حلان و�رشوبها، بل كان يتذوقها ويقوم بتحليل ا املع���ري اأن���ه مل يكتِف بالعلم بطرق الأ

ن�سان: نفو�س ال�سامعني، يقول يف »اللزوّميات« ينعي التكرّب على الإ

من �رشعة الفهم تر�سيل ومتديد            ما كربه وثقيل اللحن مينعه  

فاملعري ل يكتفي اأن يعدد �رشوب اللحن من ثقيل وخفيف الثقيل والرمل والهزج وغريها، 

حلان �سمعه اإىل قلبه و�سعوره، فهو  بل اإنه يعرف طبائع هذه ال�رشوب معرفة من تخطت هذه الأ

ق���د وع���ي طبيع���ة اللحن الثقيل و�سعر اأن من طبيعة هذا اللح���ن اأن ل يكون �رشيعًا اإىل الفهم 

لطول الرت�سل والتمديد فيه.

ويرى البارودي اأن واحدًا يف املئة من املغنيني- حتى احلّذاق منهم- ل يعرفون تاأثري �سفات 

الغن���اء –الت���ي منه���ا ال�سرت�سال والتمدي���د- ول باأ�س من ذكر بع�س �سفات الغن���اء لرنى اأن اأبا 

الع���اء، كان يف ه���ذا الفن من العلم���اء، فمنها: الجته���اد، وال�ستهال، واملنا�سل���ة، واملخاتلة، 

والتغريد، والتفخيم، والرتخيم، واملرا�سلة، واملطاولة، والرتجيع، والتفريغ، والتقدير والتوطئة، 

�سعاف والتذلل، والت�سال والتحّر�س، والبتداع.. اإىل غري ذلك  نفا�س، والإ والتفاق، وتقدير الأ

مم���ا ل يعرف���ه اإل الرا�سخ���ون يف هذا الفن اجلميل.. واملعري ل يكتف���ي بذلك، بل اإنه يطلعنا 
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حلان بع�سها ببع����س، وباأنه خبري بقواعد النتقال من حلن اإىل حلن  عل���ى خربته بعاقات الأ

حدى قيان اجلنة  حتى ياأتي على اآخرها، ففي »ر�سالة الغفران« يقول على ل�سان ابن القارح لإ

)اعملي قول اأبي اأمامة(:

اأمن اآل مية رائح اأو مغتد   

        عجان ذا زاد وغري مزود

ثقي���ًا اأوَل )فت�سنع���ه فتج���يء به مطربًا، ويف اأع�ساء ال�سامع مت�رشب���ًا، ولو نحت �سنم من 

ول( فتنبعث فيه بنغم،  حجار، ثم �سمع ذلك ال�سوت لرق�س فيقول: )هلم خفيف الثقيل الأ الأ

قر اأن ما ترمن به مري�س فاإذا اأجادته قال )عليك بالثقيل الثاين( فتاأتي  ل���و �سمع���ه الغري�س لأ

ب���ه ف���اإذا راأى ذلك ق���ال )�سبحان اهلل كلما ك�سفت القدرة بدت له���ا عجائب، ف�سريي اإىل خفيف 

الثقي���ل الثاين فاإنك ملجيدة حم�سن���ة، ثم يقرتح عليها الرمل وخفيفه واأخاه الهزج، فاإذا تيقن 

لها حذاقة وعرف منها بالعود لباقة، هلل وكرّب واأطال حمد ربه واعترب.. فمن هذا اخلرب يظهر 

نغام توافقًا وتنافرًا،  لن���ا اأن املع���ري كان عارف���ًا باأ�سول اخلروج من حلن اإىل حلن، اإذ اإن ب���ني الأ

ولي�س���ت كل نغم���ة تواف���ق ال�سري مع غريها من النغمات، بل اإن هناك نغمات ل تاأتلف مع غريها 

البتة.

❁    ❁    ❁

نرى بع�س اجلهاء لعلم املو�سيقا يف اأيامنا، يقرتحون على مغٍن اأغنية من مقام )ال�سيكاه(، 

بينما يكون املغني اآخذًا باإن�ساد اأغنية من )احلجازكار( مثًا، ففي مثل هذا احلال ل يعلم اإل 

اهلل تع���اىل مقدار م���ا ي�سيب املغني من التاأثر التنافري الواقع بني النغمتني، وهذا مامل يغفل 

عن���ه املع���ري، كما تبني لن���ا �سابقًا، وقد جاء يف ر�سائل »اإخوان ال�سف���ا« اأن اخلروج من حلن اإىل 

حل���ن، والنتق���ال منه لي�س ل���ه طريق اإل على اأح���د الوجهني، اإما اأن ينقط���ع وي�سكت وي�سلح 

مر حلاله، ويخرج  رخاء، ويبداأ وي�ستاأنف حلنًا اآخر، اأو يرتك الأ وت���ار باحلذق والإ الد�سات���ني والأ

م���ن ذل���ك اللحن اإىل حلن قريب منه، مماثل له، وهو اأن ينتقل من الثقيل اإىل خفيفه، اأو من 
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اخلفيف اإىل ثقيله، اأو اإىل ما قارب منه..

ي���رى املع���ري يف املو�سيقا لذة منّزهة، ل تخلب اللب، كما تفع���ل اخلمر، ول تثلم ال�رشف اأو 

تنغ�س العي�س، كما يحتمل اأن تفعل الن�ساء، واإمنا هي لذة منزهة –كما قال- ت�سمو بالروح ول 

تهّيج اجل�سد، اإل اإذا ا�ستعانت مبعاين ال�سعر اأو بحرارة اخلمر اأو بقرب الكواعب الغر.. فاملعري 

وىل هي اأنه يوؤثر املو�سيقا، لو كان ميكن اأن تكون اللذة املنزهة الوحيدة التي  بني نارين، النار الأ

 اإليها النا�س، وهو ي�سري دائمًا اإىل اإعجابه بها:
يلجاأ

وهواك عندي كالغناء فاإنه   

ح�سن لدي ثقيله وخفيفه      

حلان فيقول: وي�سرت�سل مع �سعوره وخياله يف عامل الأ

وغنت لنا يف دار �سابور قينة   

�سائل مهدال من الورق مطراب الأ      

والنار الثانية التي اكتوى بها املعري بر�ساه، واأراد اأن يكوي بها جميع العاملني، وهي الت�سلح 

رادة خلنق الغرائز، وكب���ت امل�ساعر، واجتناب اللذائذ، والبتع���اد عن كل ما يغري  ب���كل ق���وى الإ

بال�ست�سام ملفاتن ومباهج احلياة.

فهو اإذن على تذوقه وفهمه لرفعة �ساأن املو�سيقا، م�سطر اإىل اأن ل يجعلها تتكئ اإىل غريها 

حام. ماين والأ من املتع واللذائذ اجل�سدية، ول مغريًا يحّرك الغرائز ويذّوق الأ

❁    ❁    ❁

نع����ود اإىل »زعيم ال�سب����اب« فخري البارودي الذي كان من اأوائل املقاومني لاحتال الفرن�سي 

ل�سورية، ف�سارك يف معركة مي�سلون )�4 متوز �9�0م(، وكان من كبار امل�ساركني يف التحري�س على 

الث����ورة ال�سورية ودعمها، فاعتقل اأك����رث من مرة، و�سجن يف �سجن قلعة دم�سق، وقام بتاأ�سي�س فرقة 

القم�س����ان احلديدي����ة، ع����ام ��93م الت����ي اأريد لها اأن تك����ون دعامة للجي�س ال�س����وري املقبل، ومن 

ماآث����ره الت����ي مل تتك����رر »م�رشوع الفرنك« ال����ذي يق�سي باأن يدف����ع كل مواطن �سوري فرن����كًا �سوريًا 
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واحدًا )خم�سة قرو�س( كل �سهر، ُينفق يف �سبيل الدعاية للق�سية العربية ول�سورية يف اخلارج..

بع���د ا�ستقال �سورية عام ��94م، وّج���ه البارودي عنايته اإىل اإحياء الرتاث املو�سيقي العربي 

وجمع���ه وتدوين���ه، وق���ام باإمتام م�رشوع���ه الرائد يف اإن�ساء معه���د للمو�سيقا بدم�س���ق، فا�ستاأجر 

دارًا ت�سل���ح له���ذا الغر�س، وات�سل مبن يثق بهم ، ومبن يتقنون تدري�سها )نظريًا وعمليًا( وقام 

بت�سلي���م رئا�س���ة الق�س���م الغربي يف املعهد اإىل املو�سيقي البارون الرو�س���ي »بلنك« وات�سل بال�سيخ 

علي الدروي�س يف حلب، لي�سند اإليه رئا�سة الق�سم ال�رشقي )العربي(، وقد تخّرج من هذا املعهد 

كب���ار املو�سيقي���ني وامللحن���ني والعازفني، الذي���ن �ساهموا م�ساهم���ة فّعالة يف نه�س���ة املو�سيقا يف 

�سورية والوطن العربي..

فخ���ري الب���ارودي، كان يف حيات���ه واأدب���ه وُظرف���ه ون�ساله وفنه عربي���ًا �سورّي���ًا بامتياز، وهو 

القائل:

اأنت �سورية بادي    

اأنت عنوان الكرامة       

¥µ
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يف عامل هيمن فيه العنف كعقيدة وممار�ص������ة يومية، ويف زمن تقل�صت فيه 

م�صاحات الت�صامح وتراجعت معه قيم ال�صالم حتت مطارق العنف وم�صارب 

التع�ص������ب، ما زال الباحثون يكثفون جهودهم لدرا�ص������ة ه������ذا الواقع وحتليله 

بحثاً عن اأف�ص������ل ال�صبل العلمية لبناء ت�صورات علمية جديدة وا�صرتاتيجيات 

أمني������ة فعالة قادرة على مواجهة حتدي������ات العنف والعدوان. لقد  �صيا�ص������ية وا

أبلى هوؤالء الباحثون يف املراحل املا�ص������ية، واأفا�ص������وا يف تق�صي نوازع العنف  ا

اأ�ستاذ يف جامعة الكويت )كلية الرتبية(

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

فن الرتبية على الت�سامح

❁
د. علي �أ�سعد وطفة
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أ�سبابه، ولطاملا اأكدوا  والبحث عن عوامله وا

يف اأبحاثه������م وتق�س������ياتهم اأهمي������ة العوامل 

االقت�س������ادية وال�سيا�س������ية ودورها يف توليد 

الت�س������لط والعنف، وتاأ�سي�س������ا على درا�ساتهم 

اأبحاثهم و�س������عت  وبن������اء عل������ى معطي������ات 

ال�سيا�س������ات وبنيت اال�س������راجتيات ملواجهة 

أث������ر يف مولداته االقت�س������ادية  العن������ف والتا

مني������ة، ولك������ن  وموؤثرات������ه االجتماعي������ة واالأ

وعل������ى مدى عقود من الزم������ن تبينّ اأن هذه 

ال�سيا�سات وتلك اال�سراتيجيات قد اأخفقت 

يف مواجه������ة حتدي������ات العن������ف وحما�رصته 

وا�ستئ�س������ال �س������اأفته واقت������اع جذوته، وقد 

جيال جديدة من الباحثي واملفكرين  تبينّ الأ

�رصورة التفكر يف الدور الكبر الذي متار�سه 

العوامل الربوية والثقافية التي قد تفوق يف 

تاأثرها ح������دود ما ميكن اأن يق������ع يف دائرة 

الت�س������ور واالعتقاد، حيث يذهب كثر منهم 

نظمة الربوية ال�س������ائدة  اإىل االعتقاد باأن االأ

تتحم������ل اإىل حدنّ كبر م�س������وؤولية هذا العنف 

ن�سانية ، وباأنها قادرة  الذي يداهم احلياة االإ

يف الوقت نف�س������ه على تاأ�سيل قيم الت�سامح  

وتر�س������يخ مبادئ ال�سام، ففي الربية  يكمن 

داء العنف ودواوؤه تيمناً باحلكمة التي تقول 

»داوه������ا بالتي كانت هي ال������داء« . فالرتبية 

ميكنها – وخلفا لدوره������ا التقليدي املولد 

مل بالت�س������امح وال�سلم  العنف -اأن حتمل الأ

أثقلته مظاهر  أنهكت������ه احل������روب وا يف ع������امل ا

العن������ف والع������دوان. فهن������اك الي������وم اأمناط 

أ�س������كال و�س������يغ ومنهجيات تربوية واعدة  وا

خاء والتفاهم  ن�ساين لل�سلم والإ بالتح�سري الإ

فراد واجلماعات والأمم، حيث ت�سكل  بني الأ

الرتبية امل�س������املة اليوم وبال�������رصورة منطلقاً 

حيوياً ملواجهة العنف واحلرب والتع�سب يف 

العامل املعا�رص. ووفقاً لهذا الت�س������ور اجلديد 

فاإن الرتبية تو�سف باأنها الداء يف ممار�ستها 

الكل�س������يكية ميكنها اأن تكون الدواء اإذا ما 

عملت على بناء اأجي������ال جديدة قادرة على 

ن�س������اين، وجمهزة للعي�ض يف عامل  التفاعل الإ

خمتلف متنوع الثقافات والديانات والعقائد 

ثني������ات. اإذ ميكن له������ذه الرتبية اأن تعمل  والإ

جيال اجلديدة  باآليات جديدة على تن�سئة الأ

بروح جديدة خم�سبة بقيم الت�سامح والقبول 

والنفتاح. 

جيال احلا�رصة غري قادرة اليوم وكما  فالأ

نها  يجب على مواجه������ة العنف والتطرف، لأ

مل تزود تربويا بامله������ارات والقيم التي تكفل 
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ميان بقيم ال�سلم  لها ممار�سة الت�سامح والإ

يف مراحل الطفولة وال�سبا وال�سباب. وهذا 

علم التي تبني  العجز توؤكده اليوم و�سائل الإ

لنا يف كل يوم وليلة حجم املاآ�سي التي ترتكب 

ن�س������ان من عنف وحرب  ن�سانية والإ بحق الإ

وقتل وتدمري. فالعامل املعا�رص مغمور بالعنف 

والعدواني������ة والنتق������ام والتعذي������ب والقهر 

والكراهية، وهذه النماذج العدوانية القائمة 

طفال  ا�ستطاعت بذاتها اأن تولد يف نفو�ض الأ

والنا�س������ئة الن������زوع اإىل العن������ف والكراهي������ة 

حقاد �سد  أ�سكال ال�سغائن والأ وممار�سة كل ا

ن�سانية على حّد �سواء. خر والإ الآ

واإذا اأخذن������ا بع������ني العتب������ار القاع������دة 

الذهبي������ة التي تق������ول: اإن كل عنف وعدوان 

مر �سوى ردود اأفعال �سد  ما هو يف نهاية الأ

عنف اآخر، فاإن������ه ميكن البناء على هذا باأن 

العنف الذي ميار�سه را�سدو اليوم ما هو اإل 

ا�س������تجابة طبيعية لعنف ترب������وي يعيد اإنتاج 

نف�س������ه على نحو �س������عوري تارة ول�س������عوري 

حي������ان، ومهما يك������ن نوع هذه  يف اأغل������ب الأ

أكان �س������عورياً اأو ل�سعورياً  العنف وطبيعته، ا

اإرادي������اً اأم عفوياً، فاإن ذلك ل يغري �س������يئاً يف 

حقيقة التاأثري املدمر للعنف يف جمال احلياة 

ن�سانية.  الإ

�رشي���ع  ع���امل  يف  الت�سام���ح  ����رشورة 

التغري

فعاملن������ا الذي نعي�ض في������ه مذهل باأبعاده 

ن�س������انية اجلديدة، اإنه عامل تت�س������افر فيه  الإ

العوملة والعاملية والأممية، تتقارب فيه الأمم 

�س������ياء  وتنكم�ض معه احلدود، وتتغري فيه الأ

عل������ى اإيقاع������ات �س������وئية اقت�س������اها احتاد 

الزم������ان وامل������كان يف عقدة كوني������ة واحدة. 

فاحل������دود اجلغرافي������ة بني الدول ت�س������قط 

وتغي������ب تدريجياً، ويذوب جليد الثقافات يف 

م�سار التقارب والتلحم، ووفقاً لهذا امل�سهد 

الكوين ت�سعنا هذه التحولت وتلك التغريات 

الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية يف مواجهة 

حقيقية مع التعدد والتنوع يف الثقافة والقيم 

واأمناط احلياة. وهو تن������وع قائم على مبداأ 

ال�س������ريورة اخلاطف������ة التي تدمر ال�س������يغ 

ن�ساين وتوؤدي اإىل ظهور  التقليدية للوجود الإ

اأمناط اجتماعية جديدة قائمة على عنا�رص 

التع������دد والتنوع الثق������ايف والجتماعي. ويف 

دائرة ه������ذا التحول التاريخي ف������اإن اأنظمة 

القي������م وطرق احلي������اة واأمناطه������ا املختلفة 

تتق������ارب وتتاآلف وتتعاي�������ض يف دائرة وحدة 

كوني������ة وثقافية. فالعامل الذي نعي�ض فيه عامل 
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التن������وع وبالتايل فاإنه يجب على اجلميع 

مواجهة الختلف والتنوع حيث ي�سكل 

خر والتفاعل مع ح�سوره  التعاي�ض مع الآ

ن�س������اين حتديا يومياً رهانه الت�سامح  الإ

ن�سانية.  ن�ساين يف اأعمق دللته الإ الإ

أ  ومن اأجل ه������ذا التعاي�ض على مبدا

الت�س������امح يتوجب على املربني و�س������ناع 

ال�سيا�س������ة الرتبوي������ة العم������ل مع������اً على 

بن������اء ا�س������رتاتيجيات متقدمة لرت�س������يخ 

دعائ������م الت�س������امح وال�س������لم يف ع������امل 

يفي�ض بالتن������وع والختلف، حيث يربز 

أ ال�سامن للحياة  الت�س������امح بو�سفه املبدا

ن�سانية والدميقراطية التي تقوم على  الإ

أ  من وال�س������لم واملحبة والقبول على مبدا الأ

الخت������لف. ويف ه������ذا امل������دار يتوجب على 

الرتبية اأن تركز على بث املعارف الت�ساحمية 

وبن������اء امله������ارات الرتبوي������ة ال�رصورية لهذه 

الغاية وذلك من اأجل بناء احلياة الجتماعية 

أ الت�س������امح  وتاأ�س������يل مقوماته������ا عل������ى مبدا

ن�س������انية  خر على مبداأ احلقوق الإ وقبول الآ

 )1(
امل�سرتكة.

مل تق������ف عملي������ة احلداث������ة والتحدي������ث 

عن������د ح������دود تولي������د التن������وع يف الهوي������ات 

والهتمام������ات، بل جتاوزت هذا اإىل اإحداث 

عملي������ة تغي������ري اجتماع������ي تت�س������ف بالعمق 

وال�س������مول والدميومة. وهذا التحول �س������مل 

كث������رياً من البن������ى واملوؤ�س�س������ات الجتماعية 

والرتبوي������ة الت������ي كان يعتقد باأنه������ا مكونات 

طبيعي������ة مطلق������ة للوج������ود الجتماعي مثل 

�رصة والدين والقرابة، ولكن عملية التغيري  الأ

هذه ا�س������تطاعت اأن حتدث ث������ورة يف طبيعة 

ه������ذه املوؤ�س�س������ات واأن ت�س������تبدلها باأمن������اط 

التاريخية  ال�س������ريورة  فر�س������تها  اجتماعية 

للتطور احلداثي بذاته. 

وعل������ى ه������ذا املن������وال ف������اإن املجتمعات 
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ن�س������انية احلديثة اأخذت �سورة التنوع يف  الإ

ن�سانية،  وجودها والختلف يف مكوناتها الإ

وه������ي يف دوامة التناق�������ض والتغاير والتنوع 

ا�س������تطاعت اأن تغتن������ي م������ن طبيع������ة التنوع 

الثقايف والدين������ي والعرقي، وهو التنوع ذاته 

ال������ذي كان يف اأ�س������ل التناف�������ض الثقايف بني 

ن�س������انية ال������ذي كان وما يزال  اجلماعات الإ

يحم������ل يف ذاته خماط������ر ال�������رصاع الثقايف 

والفكري والجتماعي. 

املتنام������ي  التن������وع  ه������ذا  دائ������رة  ويف   

مل  والجتماعية،  القت�س������ادية  للموؤ�س�س������ات 

ت�س������تطع احلرية اأن حتقق تقدم������ا ومل تغنِت 

بالتنوع القائ������م، بل وعلى خلف ذلك كانت 

احلرية تعطي اإح�سا�ساً باأنها ظاهرة مزعجة 

أنها ت�س������كل اأحد عوامل الفو�سى والعبثية.  وا

حيث ي�س������عب يف مثل هذه الظروف املعقدة 

واملتنوعة ت�سكيل هويات ثابتة ودائمة ن�سبياً. 

خر عندما  اإن متجي������د الذات وتبخي�������ض الآ

يتعر�������ض الفرد للكب������ت والقه������ر اأو عندما 

ي�س������عر بالتعر�ض لهويته لي�������ض اإل حالة من 

من.  حالت ال�س������عور الذاتي بعدم الثقة والأ

ح�سا�ض  فراد ي�ستطيعون تعوي�ض الإ بع�ض الأ

بالنق�������ض وغي������اب الثقة بالنف�ض و�س������مور 

ال�سعور بالهوية مبواقف وردود اأفعال عنيفة 

وغري مت�ساحمة. 

فظاهرة اللت�س������امح التي تفر�ض نف�سها 

اليوم - التي تاأخذ �س������ورة عدوانية متنامية 

أو  أو املعمرين ا خرين، �س������د الفقراء ا �سد الآ

أو نق�ض  قليات ا أو التمييز �س������د الأ املعوقني، ا

جان������ب – تعد جت�س������يدا  الح������رتام اإزاء الأ

ونتيج������ة مبا�رصة لعملية التغ������ري الجتماعي 

الناجمة عن التحدي������ث واحلداثة. وبالتايل 

فاإن هذه املواقف تعبري عن اإح�س������ا�ض ذاتي 

بعدم الثقة ونق�ض يف ال�سخ�س������ية والكينونة 

م������ن وخ������وف على  ح�س������ا�ض بالأ وغي������اب الإ

امل�س������تقبل ال������ذي يتحدد وفق������ا لجتاهات 

التغ������ري القائ������م يف املجتمع واحلي������اة. واإذا 

مل توؤخ������ذ الي������وم هذه املظاه������ر الجتماعية 

ال�س������لبية على حممل اجلد ول�سيما ظاهرة 

جانب والتطرف ال�سيا�سي  العدوان �س������د الأ

والعن�رصية، فاإنها �س������تعمل عل������ى تغذية كل 

عوامل ومكونات اخلطر يف املجتمع و�ستهدد 

النظام الجتماعي الدميقراطي برمته. 

فاملجتمع������ات الدميقراطية تع������د اليوم 

جمتمع������ات تعددي������ة مفتوح������ة للجميع على 

تنوعهم وتباينه������م يف اللون والعرق واجلن�ض 
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واللغة والعقائ������د. ويف مرحلة تنامي التنوع 

والتعدد يف اأمناط احلياة والوجود، فاإنه ملن 

ال�������رصورة مبكان العمل عل������ى اإيجاد طرائق 

ومناه������ج متكامل������ة للحفاظ على الن�س������يج 

الجتماع������ي والنظام الأخلقي. وهذا يعني 

�ساليب التي حتافظ على هوية  البحث عن الأ

املجتمع������ات الدميقراطي������ة وعل������ى مزاياها 

ن�س������انية حيث تت������م املحافظة على حقوق  الإ

خر.  ن�سان وقيم الت�سامح وقبول الآ الإ

أولية  فاحلري������ة الفردي������ة متث������ل قيم������ة ا

وجوهري������ة يف املجتمع������ات الدميقراطي������ة، 

ولك������ن الطريقة التي تت������م فيها فهم احلرية 

ال�سخ�سية تطرح اإ�س������كالية جوهرية يف كل 

دميقراطية قائمة. حيث مل ي�س������تطع جمتمع 

ن�س������انية اأن يجد احلل  م������ن املجتمع������ات الإ

املثايل بني التناق�ض الذي تفر�س������ه احلرية 

ال�سخ�سية ومقت�س������يات احلياة الجتماعية 

فراد  ومتطلباته������ا. فبع�ض اجلماع������ات والأ

ي������رون حقهم يف احلرية ال�سخ�س������ية مهدداً 

خري������ن. ويف كل م������كان يف العامل  باأفع������ال الآ

أو  يفر�ض اللت�سامح ح�س������وره بدرجة اأقل ا

أك������ر وبدرج������ات متفاوتة: وه������ذا يعرب عن  ا

قليات وكل  متييز واعي ي�س������تهدف غالبا الأ

ما هو اأجنبي وغريب. 

الت�سامح يف مواجهة التنوع:

يف عامل يتكاث������ف فيه التن������وع، ويتعاظم 

في������ه الخت������لف والتناق�������ض، وترتاجع فيه 

من، وتتعاظم  ح�سا�ض بالأ م�س������اعر الثقة والإ

م������ع ذلك بوادر القلق، وتنبت غرا�ض اخلوف 

يف القلوب وتزدهر يف النفو�ض، يف هذا العامل 

أ�س������ئلة كثرية تطرح نف�س������ها باإحلاح.:  القلق، ا

ما العمل؟ وكيف هو ال�س������بيل وما الطريقة 

فراد يف املجتمع  التي ميكنها اأن ت�س������مح للأ

بامل�س������اركة الفعلية يف احلياة الدميقراطية 

ويف اتخاذ القرار مبا ي�س������من م�س������احلهم 

ويلبي حاجاتهم؟ وم������اذا ميكن اأن نفعل كي 

منّك������ن املواطنني من احلي������اة معاً يف جمتمع 

متع������دد الثقاف������ات؟ وماذا ميك������ن اأن نفعل 

لنجعلهم قادرين عل������ى مواجهة ال�رصاعات 

والتناق�س������ات القائمة يف ه������ذه املجتمعات 

وامللزمة لها؟ كيف ميكن احتواء ال�رصاعات 

الديني������ة والتناق�س������ات الثقافية يف املجتمع 

بطريق������ة فعالة متك������ن كل فرد م������ن اأفراد 

املجتم������ع اأن ميتلك احلق يف تطوير نف�س������ه 

ن�سانية.  وقدراته وتلبية مطالبه الإ

وبالتايل فاإن حتقيق هذا الهدف يتطلب 

أ الت�سامح،  بناء نظام للتوا�سل يقوم على مبدا
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ويتميز بقدرته على تر�سيخ قيمه وف�سائله. 

فراد من تقييم اأفعالهم  فالت�س������امح ميّكن الأ

اخلا�س������ة وتوجيهه������ا عل������ى نحو اإن�س������اين. 

وم������ن ثم فاإن اكت�س������اب املع������ارف واملهارات 

�سا�سي  العملية للت�س������امح ي�س������كل ال�رصط الأ

أ�سكال العنف وال�رصاع  ملمار�سته وجتنب كل ا

. وهذا يعني اأن الت�س������امح لي�ض 
)2(

والتحدي

اأمراً ي�س������هل حتقيقه بل هو ممار�سة معقدة 

تنطوي على مطالب متنوعة معرفية وعملية، 

آراء  فالت�س������امح ل يبقى عند ح������دود حتمل ا

خري������ن ومواقفهم، واإمن������ا يتطلب قبولهم  الآ

أنه  آرائهم وت�سوراتهم. وهذا يعني ا واحرتام ا

يجب على الفرد اأن يخ�سع ملتطلبات الت�سامح 

خر باأنه  ومقت�س������ياته بطريقة ي�سعر فيها الآ

مقب������ول ومعرتف بوجوده ككي������ان حيوي يف 

أنه معني ب�رصورة امل�س������اركة يف  املجتم������ع، وا

احلي������اة الجتماعية. وبعب������ارة اأخرى ميكن 

القول اإن مفهوم الت�س������امح يت�س������من جوانب 

أ  خر عل������ى مبدا معق������دة تتمث������ل يف قبول الآ

ميان ب�رصورة  الخت������لف كما تتمث������ل يف الإ

خر مبقت�س������ى ال�رصورة  وجوده اأي وجود الآ

اأي �رصورة احلياة نف�سها، وب�رصورة م�ساركته 

يف خمتل������ف فعالي������ات احلي������اة الجتماعية 

وهذا اأمر تقت�س������يه �رصورة احلياة والتطور 

ن�سانية نف�سها. ومن مقت�سيات  احل�ساري للإ

الت�سامح اأن ي�س������عر املت�سامح بقيمته الذاتية 

خ������ر، اأي باأهميته الذاتية واأهمية  وبقيمة الآ

خر معا واأن يرافق ذلك �س������عور باأنه قادر  الآ

خر بالدرجة  على تقدمي العون ال�رصوري للآ

نف�س������ها التي يحتاج فيها هو نف�سه اإىل عون 

خر ودعمه يف جم������ال احلياة الجتماعية  الآ

ن�س������انية. وه������ذا يعن������ي اأن العلقة بني  والإ

خر معادلة اإن�س������انية يجب اأن تقوم  نا والآ الأ

أ�س������ا�ض الت�س������امح اخللق، واأن الرتبية  على ا

على الت�س������امح ه������ي بال�������رصورة تربية على 
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الدميقراطية وقيمها.

يف مفهوم الت�سامح:

تت�س������من لغتنا اليومية تعبريات متواترة 

يف الت�س������امح حيث يجري التاأكيد على قيمة 

حاديث اليومية حيث ن�سمع  الت�س������امح يف الأ

عبارات يومية كثرية دالة على الت�س������امح يف 

احلي������اة اليومية مثل: »اإنني مت�س������امح«، »ل 

ميكن الت�سامح بب�ساطة يف كل �سيء«، »يجب 

اأن تكون مت�ساحماً«، »اإنه مت�سامح يف الواقع«، 

»اإن������ه رجل مت�س������امح«، »اغ�س������ل قلبك وكن 

مت�س������احماً«. يف كل ي������وم ويف حياتنا اليومية 
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ن�س������مع هذه العب������ارات واجلم������ل التي توؤكد 

قيمة الت�سامح واأهميته يف احلياة. ولكن اإلَم 

قوال التي  تذهب اإليه هذه العبارات وهذه الأ

حت�ض على الت�سامح؟ هل تدل على ما يعنيه 

مفهوم الت�سامح نف�سه ب�سيغته العلمية؟ هل 

أنه  أم ا الت�سامح هنا جمرد ف�سيلة اأخلقية؟ ا

أنه �س������مة  أم ا موقف اأخلقي؟ هل هو عادة؟ ا

اأو خا�س������ة من خوا�ض و�سمات املت�ساحمني؟ 

وهل ي�س������كل ه������ذا املفهوم رابطة اإن�س������انية 

�رصوري������ة يف كل جمتمع تعددي؟ هل ي�س������كل 

الت�سامح منهجاً و�س������لحاً ملحاربة التع�سب 

والعن�رصي������ة؟ هل ميكن لهذه الكلمة اأن تعرب 

أنها كلم������ة للتعبري عن  أم ا ع������ن اللمب������الة؟ ا

طريق������ة خلف�ض التوت������ر ورف�ض الختلف 

وذل������ك عندما يواجه املرء اختلفاً ثقافياً اأو 

دينياً؟

فمفه������وم الت�س������امح كما يبدو يت�س������من 

دللت عدي������دة ومع������ان خمتلف������ة ومتنوعة، 

مر لي�ض م�س������تغرباً اأو جديداً، حيث  وهذا الأ

 Johann( يقول غوته يف هذا اخل�س������و�ض

Wolfgang Goethe( اإن الت�س������امح لي�ض 

�س������يئا اآخر اإل حالة من حالت العرفان. اأما 

 )Herbert Marcuse( هريبارا مارك������وز

أك������ر من حالة م������ن حالت  فل ي������رى فيه ا

اللمبالة التي ميكنها اأن توؤدي اإىل التواطوؤ 

مع ال�س������لطة. ولكن هذه املع������اين تتبلور يف 

ت�س������ورات عّراب الت�سامح الديني جون لوك 

)John Locke 1704-1632( حيث يقول 

ي اإن�سان ال�سلطة 
يف تعريفه للت�سامح »لي�ض لأ

يف اأن يفر�ض على اإن�سان اآخر ما يجب عليه 

جل جناة روحه،  أو اأن يفعله لأ اأن يوؤمن ب������ه ا

ن هذه امل�س������األة �ساأن �سخ�سي ول يعني اأي  لأ

اإن�سان اآخر، اإن اهلل مل مينح مثل هذه ال�سلطة 

ي اإن�سان 
ي اإن�س������ان اأو جماعة ول ميكن لأ

لأ

 .
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ن�س������ان اآخر فوق������ه اإطلقا« اأن يعطيها لإ

لق������د نظر كل من لوك ومنت�س������كيو ورو�س������و 

وفولتري اإىل الت�س������امح بو�سفه ركيزة للنظام 

للخروج من  أ�سا�س������ياً  ا الدميقراطي ومنهجا 

دائرة ال�رصاع الدموي الذي عا�س������ته اأوروبة 
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يف ظل احلروب الدينية.

ويع������د الفيل�س������وف الفرن�س������ي فولت������ري 

 �  1694(  Francois Marei Voltaire

نه ارتفع  1778( فيل�سوف الت�س������امح بحق لأ

بالت�س������امح واقرتب فيه من املفهوم املعا�رص، 

أ الطبيعي وكاأ�سا�ض  اإذ و�سعه يف �سيغة املبدا

ن�سان. يقول فولتري  للقول بحقوق طبيعية للإ
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يف هذا اخل�س������و�ض: كلنا �س������عفاء وميالون 

ول للطبيعة هو  أ الأ لقانون الطبيعة، واملب������دا

التنوع وهذا يوؤ�س�������ض للتنوع يف جمال احلياة 

أ�سا�س������ي  ن�س������انية، وقبول هذا التنوع حق ا الإ
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للوجود.

وعلى خ������لف التعريفات الكل�س������يكية 

الهام������ة التي تركز عل������ى اجلانب الأخلقي 

للت�س������امح وعل������ى قيمته الفردي������ة يف ع�رص 

النه�س������ة عمل������ت النظري������ات احلديثة على 

أبع������اده القانوني������ة  اإعط������اء ه������ذا املفه������وم ا

واحلقوقي������ة والجتماعية حي������ث تتجه اإىل 

أن������ه ف�س������يلة جوهرية  تعري������ف الت�س������امح با

وقيمة حقوقية، وباأنه �س������مة عقلية اأو عادة 

أو بو�س������فه ن�سقا من ال�سلوك والقيم  ذهنية، ا

أو نوعاً من الفعاليات الثقافية  �سا�س������ية، ا الأ

مر فاإن هذا التنوع  املمكنة. ويف حقيق������ة الأ

يف التعريف بالت�س������امح ناج������م عن غمو�ض 

دللته وعن طبيعة ا�ستخدام مفهوم الت�سامح 

ذاته يف اللغة اليومية. ومن اأجل فهم اأف�سل 

م������ر تبني منهجية  لدللة املفهوم يتطلب الأ

علمية تاأخذ بعني العتبار خمتلف التجليات 

والدللت املرتبطة مبفهوم الت�سامح. 

يف اأي �س������ياق ميك������ن توظي������ف مفه������وم 

أو الفع������ل الذي  الت�س������امح؟ م������ا ال�س������لوك ا

أو  ميكن اأن ي�س������نف حتت ت�س������مية الت�سامح ا

اللت�س������امح؟ فالت�س������امح هو رد فعل ممكن 

من ب������ني ردود حمتملة يف مواجه������ة التعدد 

والختلف. فعندما نواجه ونفاجاأ بوجهات 

نظر و�سلوكات متناق�سة مع اأفكارنا و�سلوكنا 

نك������ون يف حالة اختبار يتعل������ق بقدرتنا على 

ممار�سة الت�سامح. 

أو اللت�س������امح ل يكون������ان   فالت�س������امح ا

اإل عندم������ا يك������ون هناك �������رصاع واختلف 

خ������ر. وهنا ميكن القول باأن  ومواجهة مع الآ

الت�س������امح ينطوي على املعيار الذي ن�ستطيع 

فيه التحكم وال�سيطرة على ردود اأفعالنا يف 

خر، اإن������ه املنهج الذي نعتمده يف  مواجهة الآ

تنظيم ال�رصاع على نحو �س������لمي بامل�س������اركة 

طراف املعنية بال�رصاع وذلك انطلقا  مع الأ

أ امل�س������اواة يف احلقوق للجميع دون  من مبدا

ا�ستثناء. 

مر توظيف هذه  واإذا اأردنا يف حقيقة الأ

خ�ض  املمار�سة الت�ساحمية يف حياتنا، وعلى الأ

يف املج������ال الرتبوي، فاإن������ه يتوجب علينا اأن 

أبعاد هذا املفهوم بدقة ومو�س������وعية  ندرك ا

أو فيما  ن�س������اين ا عرب الرتكيز على اجلانب الإ
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�سا�س������ي لتطوير  ن�س������اين الأ يتمثل باحلق الإ

مكاني������ات الذاتية اإىل احلدود  القدرات والإ
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الق�سوى املمكنة.

ه������ذا ويعد مفهوم الت�س������امح م������ن اأكر 

املفاهيم تداول وقبول يف امل�س������توى النظري 

أ  قرار باملبدا أو م�ساكلة يف الإ حيث ل اإ�سكالية ا

الت�ساحمي يف امل�ستويات الفكرية والنظرية، 

ولكن هذا املفهوم ياأخذ طابعا اإ�سكاليا عندما 

ن�سانية احلية.  ن�سعه يف �س������ياق التجربة الإ

وغالبا ما ي�سعب تعيني هذا املفهوم وحتديد 

دللته يف �س������ياق املمار�سة الفعلية والرتبوية. 

وهنا تقع مهمتنا عرب هذه املقالة يف ر�س������د 

ن�سانية احلية  أبعاده الإ هذا املفهوم وحتديد ا

ن�س������انية للت�س������امح.  يف دائ������رة التجرب������ة الإ

وهذا يعني البحث عن �س������يغة عملية ملفهوم 

ن�ساين والتجربة  الت�سامح يف دائرة التفاعل الإ

داتية  ن�سانية، حيث ميكن لهذه ال�سيغة الأ الإ

أبعاد الت�سامح يف  اأن تكون فعالة يف و�س������ف ا

دائرة الواقع واحلياة الرتبوية والجتماعية. 

الت�سامح اأداة لتنظيم ال�سلوك: 

فالت�سامح ميار�ض دوره يف عملية تنظيم 

ال�س������لوك وتوجي������ه اخلي������ارات ال�سخ�س������ية 

امل�س������املة يف م�س������ار املواجه������ات والتحديات 

خر.  التي تفر�س������ها معايري التعام������ل مع الآ

وهنا ميك������ن امللحظة اأن مفهوم الت�س������امح 

وثيق ال�سلة بال�رصاع والنزاع، حيث ل يكون 

الت�س������امح من غري �رصاع ونزاع وتخا�س������م. 

ففي حالة ال�رصاع يعتمد الت�س������امح معياراً 

لتحقي������ق التوازن بني اخل�س������وم املتنازعني. 

وه������ذا يعني ب������اأن الت�س������امح ي�س������من لكل 

طراف روؤية �س������مولية ت�س������مح لكل فريق  الأ

أنها م�رصوعة  خر وروؤاه على ا بقبول اأفكار الآ

وقيمة. وهذا املوقف اإزاء ال�رصاعات ي�سمن 

ملختلف اجلماعات نوعاً من الر�سا والتوازن. 

وهذا يعني اأن الت�س������امح ي�سكل عمق توافق 

غوار والدللة، يف الوقت  دميقراطي بعيد الأ

نف�سه ي�سكل طاقة ل تخ�سع ملعايري القيا�ض 

والتكميم حيث ل ن�س������تطيع اأن نتحدث عن 

درجة الت�سامح وحدوده. وال�سوؤال اجلوهري 

الذي يطرح نف�س������ه هنا اإىل اأي حد ي�ستطيع 

فراد قبول الت�س������امح واخل�س������وع ملعايريه  الأ

الدميقراطية؟ 

وهنا يج������ب اأن نلحظ بدقة اأن تعريف 

الت�س������امح بو�س������فه معياراً للتفاعل والتوازن 

خر يختلف كث������رياً عن التعريفات  وقبول الآ

اليومي������ة التي ا�ستعر�س������ناها يف بداية هذه 
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املقال������ة، والتي ترتك������ز اإىل دللت �س������لبية 

وانفعالية. وهذا يعن������ي اأن التعريف العملي 

ل ينج������م عن جم������رد روؤي������ة اأخلقية بل هو 

أداتي يتي������ح للنا�ض معرفة اخليارات  مفهوم ا

ال�سلوكية املتاحة يف الو�سعية التي يواجهون 

خر.  بها خلفا مع الآ

دوافع الت�سامح:

اإن معرف������ة الدواف������ع التي جتع������ل املرء 

يختار بني عدة خيارات �س������لوكية يف و�سعية 

همية:  أم������ر يف منتهى الأ خر ا خ������لف مع الآ

بع�ض العوام������ل تكون موؤث������رة وذلك عندما 

مر بالتمييز بني مفهومي الت�س������امح  يتعلق الأ

أو ب������ني مفهوم������ي الت�س������امن  واللمب������الة، ا

واملحبة. ولكن هوؤلء الذين يتبنون مبداأ حق 

خ������ر يف الوجود وحقوق������ه يف تطوير ذاته  الآ

وقدراته اإىل اأق�س������ى احلدود املمكنة، هوؤلء 

وحده������م ميكنهم قبول التن������وع والختلف 

خ������ر، ويدرك������ون يف الوقت ذاته  وال������راأي الآ

�رصورة البحث عن حلول اإن�سانية ومو�سوعية 

لل�رصاع. 

لق������د بين������ت جمموع������ة بريتل�س������مان يف 

درا�س������تهم حول الت�سامح اأهمية الك�سف عن 

أ  بواعث الت�س������امح، واأكدوا على اأهمية مبدا

مكانياته  خ������ر يف التطوير الذات������ي لإ حق الآ

أبرزوا باأن دوافع الت�س������امح قد  ووج������وده. وا

تكون �س������كلية ولي�س������ت جوهرية، حيث تبدو 

يف ظاهرها ممار�س������ات ت�ساحمية ولكنها يف 

مر قد تكون ممار�سات ل ت�ستند اإىل  حقيقة الأ

ن�ساين للت�سامح احلقيقي ذاته، وهذا  أ الإ املبدا

ما يطلق عليه بريتل�س������مان مفهوم الت�س������امح 

الظاه������ر باملقارنة مع الت�س������امح احلقيقي. 

فالت�سامح الظاهر يفر�ض نف�سه يف كثري من 

حيان لتجنب ال�رصاع، ول يكون قائما على  الأ

خر وحقه يف الختلف،  أ العرتاف بالآ مبدا

وهذا الن������وع من الت�س������امح الظاهري يكون 

يجابية  قائما على موازن������ات بني العوامل الإ

خر، وبعد املقارنة  وال�س������لبية لل�رصاع مع الآ

وح�ساب النتائج يكون اختيار ال�سلوك الذي 

يوحي باأنه �س������لوك ت�ساحمي. وقد يكون هذا 

ال�سلوك الت�ساحمي الظاهر ناجما عن عوامل 

اأخرى كثرية مثل جتنب ال�رصاع، عدم وجود 

الوقت ال������كايف للنخراط يف الختلف مع 

أو بدواعي  أو بدواع������ي ال�س������فقة، ا خ������ر، ا الآ

اإعطاء انطباعات جيدة عن ال�سخ�سية اإزاء 

خري������ن. ومثال ذلك ما جن������ده يف دوائر  الآ

العمل حيث يتجنب املوظف م�سادمة رئي�سه 
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اأو مروؤو�س������ه يف العمل، فق������د يوؤثر املوظف 

�رصار املادية والنف�سية  اخل�س������وع جتنباً للأ

التي ق������د يتعر�ض له������ا من ج������راء ال�رصاع 

والختلف. 

فن الرتبية على الت�سامح:

يت�س������ح بال�������رصورة الجتماعي������ة وجود 

احلاج������ة اإىل ا�ستح�س������ار منهجي������ة دقيقة 

وفعالة متكننا من ترجمة مفهوم الت�سامح اإىل 

داتية يف جمال املمار�سة  �س������ورته العملية والأ

داتية  الرتبوية، حيث ميكن لهذه املنهجية الأ

هداف الرتبوية ويف  اأن تو�س������ع يف خدمة الأ

متن������اول املعلمني املعني������ني بالرتبية املدنية. 

مر خا�سة  واإذا كان الت�س������امح يف حقيقة الأ

من خوا�ض املجتمع������ات الدميقراطية فاإنه 

يجب التفكري يف املناهج العملية والو�س������ائل 

الفعالة التي ت�سمح للمعلمني واملربني بتعليم 

�سا�سية.  الت�سامح وتاأ�سيل قيمه ومهاراته الأ

�س������ارة اإىل منهج تعليمي  وهنا ميك������ن الإ

للت�س������امح وه������و املنه������ج ال������ذي اعتمد من 

 le Groupe( قب������ل جمموعة بريتيل�س������مان

 Bertelsmann pour la recherche

politique( حيث خل�س������ت هذه املجموعة 

عرب درا�س������اتها يف مركز البحوث ال�سيا�س������ي 

يف جامعة موني������ك باأملانيا )Munich( اإىل 

 )Tolérance( بناء ت�سور ملفهوم الت�سامح

أ املمار�س������ة الواقعية يف جمال  يقوم على مبدا

أداة عملية لتاأ�سيل  العمل الرتبوي ويوؤ�س�������ض ا

الت�سامح يف جمال الرتبية املدنية. ويوؤكد يف 

الوقت نف�سه على الدور احلا�سم الذي ميكن 

للرتبية على الدميقراطية والت�سامح اأن تلعبه 
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يف عامل �سديد التنوع والتعدد.

ولوية  يكت�س������ب فن الت�س������امح طاب������ع الأ

همي������ة يف الرتبية املدنية املدر�س������ية ويف  والأ

أي�س������ا. حيث تتمحور هذه  �رصية ا الرتبي������ة الأ

أ  �سا�سية ملبدا الرتبية يف تر�س������يخ املفاهيم الأ

مي������ان ب�������رصورة وجوده  خ������ر والإ قب������ول الآ

الجتماعية  امله������ارات  فتعلي������م  واأهميت������ه. 

التي توؤ�س�ض لفن الت�س������امح ينبغي اأن ي�سمل 

والعملية.  والعاطفية  العقلنية  امل�س������تويات 

وه������ذا الف������ن يق������وم عل������ى معرف������ة دقيقة 

ومو�س������وعية ملفهوم الت�سامح كما ينطلق من 

امتلك متقن ملهارات الت�سامح نف�سه بو�سفه 

فنا وطريقة ومنهجا وهذا المتلك للمفهوم 

فراد بال�رصورة من ممار�سة  واملهارة ميكن الأ

الت�س������امح احلقيقي يف جمتمع متنوع ميتلك 

عوامل الخت������لف والتباين. فهناك عوامل 
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متعددة وم������ن اأهمها �رصورة املعرفة املعمقة 

ملفهوم الت�س������امح بدللت������ه ومعانيه ومن ثم 

اكت�ساب القدرة على ال�سلوك الت�ساحمي ومن 

ثم امتلك القدرة على توظيف هذه املعرفة 

وهذا ال�س������لوك يف مواق������ف خلفية تتطلب 
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ممار�سة الت�سامح.

اإن اإدراك معنى الت�سامح ودللته يوؤ�س�ض 

ملعرفة عملية يف جمال الرتبية الت�س������احمية، 

وه������ذا بدوره ي�س������من تطوير ه������ذه املعرفة 

وتوظيفه������ا فعلي������ا يف م�س������تويات احلي������اة 

�س������ا�ض ميكن التاأكد  املختلفة. وعلى هذا الأ

من م�سداقية القرار الت�ساحمي وم�رصوعيته. 

وهذا يتطلب اأن يدرك املرء نتائج ممار�سته 

الت�ساحمية ويقبل بنتائجها، حيث يرتتب على 

أبعاد الت�س������امح  املت�س������امح اأن يدرك حدود وا

واأن يك������ون ق������ادرا يف الوق������ت نف�س������ه على 

ا�س������تخدام وتوظيف و�سائل اأخرى وخيارات 

جديدة �رصورية يف خمتلف املواقف احلياتية 

التي تتطلب ممار�س������ة ت�ساحمية. وهنا يجب 

اأن ناأخ������ذ بعني العتبار اأن املعرفة مبفردها 

ل ت�س������كل حاف������زا كافيا من اأجل ممار�س������ة 

الت�سامح يف حالة �رصاع اأو اختلف. فهناك 

ن�سان اأن يوظفها  ن�سق من القدرات ميكن للإ

يف توليد ممار�سة ت�ساحمية ن�سطة، ومنها 

والتوا�س������ل  الق������درة عل������ى احل������وار   -

ميان  خر والإ وال�س������تماع اإىل وجهات نظر الآ

بحقوقه وتقدير حاجاته. 

خر  - القدرة على تقبل الراأي الآ

- الق������درة على توظيف مناذج �س������لوكية 

دميقراطية من اأجل تنظيم اخللف واحتواء 

النتائج املرتتبة عليه. 

- تولي������د معرفة بال������ذات قائمة على اأن 

ن�سان بتكويناته الذاتية ل يت�سف بالكمال  الإ

واأن مواقف������ه وروؤاه وت�س������وراته وتف�س������رياته 

معر�س������ة للخطاأ والزلل والنق�ض والنحياز. 

واأن هذا النق�ض والنحياز الذاتي ميكنه اأن 

خر.  يكون يف اأ�سل اخللف مع الآ

فالرتبي������ة عل������ى الت�س������امح ل تقف عند 

حدود ب������ث املعلومات والتعري������ف باملهارات 

التي ت�ساعد على اكت�س������اب املعرفة العملية 

يف جمال ممار�س������ة الت�س������امح، بل ومن اأجل 

ترجمة هذه املعلوم������ات وهذه اخلربات اإىل 

جمال الفعل واملمار�س������ة يتوجب على الرتبية 

اأن تبني اإح�سا�س������اً كبرياً بالت�س������امح وت�سبعاً 

مبعانيه كما يتطلب ذلك اإح�سا�س������اً اأ�س������يًل 

ن امتلك هذا ال�س������عور بالهوية  بالهوي������ة لأ

املتما�س������كة ميك������ن الفرد املعن������ي من تقدير 



فن الرتبية على الت�سامح

29 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

خرين وهذا التقدير ي�سكل �رصورة لتقدير  الآ

أ�سا�سيا من مداخل الت�سامح  الذات ومدخل ا

ن�س������اين. فم������ن ل يقدر ذات������ه ول يحرتم  الإ

خرين  نف�س������ه ل ي�ستطيع بال�رصورة تقدير الآ

خر يف  واحرتامهم. وهذا التقدير للذات والآ

ن الواحد ي�س������كل منطلقا جديدا لتقدير  الآ

التنوع والختلف ذات������ه والنظر اإىل التباين 

أنه �سورة من �سور  ن�س������اين والثقايف على ا الإ

ن�س������اين ولي�������ض مظهراً من  الغنى والراء الإ

مظاهر التهدي������د والتخوي������ف والقلق. ويف 

هذا التتابع يقت�س������ي فن الت�س������امح امتلك 

ح�سا�ض بالثقة بالنف�ض  املنهج املنا�سب لبناء الإ

والذات والقدرة على التعبري عن النطباعات 

فكار واحلاجات التي  راء والأ الذاتية وعن الآ

تقت�سيها �رصورة الوجود واحلياة. 

بن������اء  م������ر  الأ حقيق������ة  يف  أردن������ا  ا واإذا 

الت�س������امح  لتعليم  ا�س������رتاتيجيات �رصوري������ة 

بطريق������ة فعال������ة ف������اإن املرب������ني يحتاج������ون 

بال�رصورة اإىل بن������اء مناهج تعليمية متطورة 

الت�سامح،  ف�س������يلة  لرت�س������يخ  ومتخ�س�س������ة 

حي������ث ميك������ن له������ذه املناه������ج التعليمية اأن 

جتعل من مهمة تعليم الت�س������امح اأمرا �سهل 

ومي�سورا وقابل للتطبيق تربويا، حيث ميكن 

للمدر�سني اعتمادها بب�ساطة يف جمال عملهم 

هداف الرتبوية  الرتبوي لتحقيق الغايات والأ

للت�س������امح. فالتعلي������م يحتاج بال�������رصورة اإىل 

ا�س������رتاتيجية عملية متكن من بناء املهارات 

والقدرات الت�ساحمية عند التلمذة والطلب 

واملريدي������ن. وهذا املنهج يجب اأن يت�س������من 

حتديدا ملختلف املعاي������ري العملية للفعاليات 

التطبيقية املمكنة يف جمال الت�سامح ب�سورة 

تت�سف بطابع الدميومة وال�ستمرار. 

هداف الرتبوية للت�سامح: الأ

ياأخذ الت�س������امح الي������وم دورا مركزيا يف 

ن�س������انية املعا�رصة نظرا ملا  دائرة احلي������اة الإ

تع������رف به هذه املجتمعات م������ن تنوع وتعدد 

وتباي������ن واخت������لف، والت�س������امح يف خمتلف 

معانيه ميثل حاجة دميقراطية يف ال�س������ميم 

و�������رصورة ل حمي������د عنه������ا يف املجتمع������ات 

أ�سلفنا ي�سمح  الدميقراطية. فالت�س������امح كما ا

ف������راد املجتم������ع باحلياة امل�س������رتكة وقبول  لأ

فراد بتقدير  أنه ي�س������مح للأ الختلف، كما ا

ن�س������اين.  الإ واأفعاله������م ووجودهم  أنف�س������هم  ا

�س������ارة من جديد اإىل اأهمية  وهذا يتطلب الإ

املعارف العملية للت�س������امح بو�س������فها �رصورة 

أ�سكال  حيوية لتنظيم ال�سلوك بعيدا عن كل ا
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العنف والت�سنج وال�رصاع. وهذه القدرة على 

التنظيم ال�سلمي للحياة ي�سكل جوهر احلياة 

الدميقراطية وموطن قوتها. 

فاملع������ارف واملهارات التي ت�س������كل عماد 

املعرفة العملية يف جمال ممار�س������ة الت�سامح 

ميكن تعلمها واكت�سابها. ومن اأجل ذلك يجب 

بناء واإعداد املناهج الرتبوية املنا�س������بة لهذا 

أ�سا�ض النظريات الرتبوية  التعليم وذلك على ا

والتجارب امليدانية اجلارية يف هذا امليدان. 

�سارة اإىل اأهمية بناء التقنيات  وهنا جتب الإ

الت������ي متك������ن الفرد من ال�س������ري مبقت�س������ى 

الت�س������امح وربط هذه التقني������ات بالنظريات 

الرتبوية املعا�رصة حول الرتبية على الت�سامح 

أنه يتوجب بناء  ن�سان. وهذا يعني ا وحقوق الإ

املناهج وفقا للمعايري التالية: 

فراد من جتاوز كل ال�سلوكيات  -متكني الأ

القائمة على �س������وء الفه������م والتقدير والنظر 

مر بو�س������فه اأمرا طبيعيا ومن ثم  اإىل هذا الأ

التغلب على الختلف والتباين عرب الت�سال 

خر والتوا�سل معه.  مع الآ

ف������راد ب�س������مات وخماط������ر  -تعري������ف الأ

التوا�س������ل حيث ميكنهم ذلك من ال�س������يطرة 

على �سلوكهم وت�رصفاتهم يف و�سعية ال�رصاع 

والختلف. 

- ال�ستفادة من خمتلف التجارب الرتبوية 

يف جمال الت�سامح والرتبية على الت�سامح. 

ف������راد على اختب������ار نتائج  - تدري������ب الأ

الت�س������امح احلقيق������ي باملقارنة مع ال�س������لوك 

أ اللت�سامح.  القائم على مبدا

- التعري������ف بوجود اإمكانيات وو�س������ائط 

اأخرى متعددة ميكنها توظيفها يف و�سعيات 

ف������راد  الأ وتزوي������د  وال�������رصاع  الخت������لف 

مبعلومات موؤكدة عن هذه الو�سائط. 

وه������ذه الفعاليات املنهجي������ة تتطلب من 

املربني حتمل م�س������وؤوليات كب������رية يف ميدان 

خر، حيث  الرتبية على الت�س������امح وقب������ول الآ

يرتتب عليهم اإ�سافة اإىل ذلك كله توفري املناخ 

الت�س������احمي الذي ميكن املتعلم من اكت�ساب 

قيم الت�س������امح ومعانيه. وهذا يعني اأن تعليم 

فراد اإىل التاأمل  الت�س������امح يتمثل يف دعوة الأ

النق������دي يف طرائ������ق ا�س������تجاباتهم العادية 

�س������اليب من  واليومية، ومن ثم تنقية هذه الأ

خمتلف ال�س������وائب الت�س������لُّطية التي تغ�ساها، 

أ�ساليب جديدة  ومن ثم تعلم طرائق جديدة وا

متكنهم من جت�س������يد روح الت�سامح ومنهجه 

أ القبول  خر على مب������دا يف تعامله������م م������ع الآ

والتقدير والحرتام. ويف هذا ال�س������ياق فاإنه 
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يتوج������ب على املربني الك�س������ف ع������ن التنوع 

القائم يف وجهات النظ������ر والعقائد ومن ثم 

العمل على تق������دمي روؤى اأكر جدة وغنى يف 

جتاوز حتديات الت�سلط والتع�سب. 

ن، اأين هو املكان املف�س������ل  وال�س������وؤال الآ

ملمار�س������ة هذه الرتبية الت�ساحمية؟ هل متثل 

هذه الرتبية- اأي الرتبية على الت�سامح - مهمة 

أنها مهمة تقع  أم ا جمتمعية على وجه العموم ا

يف فناء املدار�ض وعلى عاتق املعلمني؟ وهنا ل 

بد من القول باأن م�سوؤولية الرتبية الت�ساحمية 

تق������ع على كاه������ل املجتمع واملدر�س������ة يف اآن 

واحد. فالرتبية على الت�س������امح، وهذا يعني 

الرتبية على الدميقراطية، لي�س������ت من اأجل 

ف������راد للحياة يف املجتمع والتفاعل  اإعداد الأ

م������ع مكوناته عل������ى نحو اإن�س������اين، بل يجب 

علينا اأن ننظر اإىل هذه الرتبية الت�س������احمية 

فراد  بو�س������فها حياة حّية وفاعلة يعي�سها الأ

يف كل حلظة من حلظات وجودهم وحياتهم 

الجتماعية. ومع اأهمية اجلانب الجتماعي 

لرتبية الت�س������امح فاإنه يج������ب علينا اأن نقول 

باأن املدر�س������ة مع ذلك متث������ل املكان احليوي 

ال�سرتاتيجي ل�سمان هذا النمط من الرتبية 

على الت�سامح. فالرتبية على الت�سامح يجب 

نها  اأن تكون م�س������وؤولية املدر�سة بالتحديد لأ

ف������راد للحياة يف املجتمع  املعني������ة باإعداد الأ

واأن تعلمهم معنى املواطنة ودللتها. 

ومن املوؤ�س������ف اليوم اأن الربامج املدر�سية 

تفتقر اليوم اإىل الرتبية على الت�سامح، وهي 

قلما تعتم������د اأي مناهج متج������ددة يف جمال 

الرتبية على هذا النمط من القيم الت�ساحمية 

ن�سانية  التي يعول عليها كثريا يف املجتمعات الإ

املعا�رصة. فالرتبية املدنية تكاد تقت�رص اليوم 

على تق������دمي معلوم������ات نظرية ح������ول قيم 

ن�س������ان واملواطنة، ولكن  الت�سامح وحقوق الإ

املهم هو اأن تقوم املدر�س������ة اليوم ببلورة هذه 

املع������ارف يف دائرة احلياة الجتماعية احلية 

اليومية املعا�س������ة للطلب والتلميذ. فتعليم 

جل.  الت�س������امح م�رصوع بعيد املدى طويل الأ

ومن اأجل تاأ�س������يل هذا التعليم وحتويله اإىل 

طاقة حّية فاإنه يتوجب على املدر�سة اأن تدمج 

قيم ودللت ودرو�ض الرتبية على الت�س������امح 

يف املنهاج املدر�سي. واإنه ملن ال�رصورة مبكان 

يف كل �سيا�س������ة تربوية اأن يتم تزويد املربني 

بالتوجهات اخلا�سة وال�رصورية للرتبية على 

الت�سامح وللرتبية املدنية. 
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أي�س������اً ل ميك������ن اأن يكون كافيا اإذ  وهذا ا

اإن������ه ملن ال�رصورة الق�س������وى مب������كان تاأمني 

نوعية متطورة ومتقنة من املعايري والو�سائل 

والتقانات الرتبوي������ة يف هذا املجال. وهناك 

عن�رص حيوي ل يقل اأهمية يف هذا امل�س������ار 

وهو اأن الرتبية على الت�سامح يجب اأن تخ�سع 

لعملية تقومي م�س������تمرة ودائمة كما يتوجب 

حت�سني هذه الرتبية وتطويرها دون انقطاع. 

وبالتايل فاإنه يتوجب على اأ�س������حاب القرار 

واملتخ�س�سني يف هذا املجال �سمان فعالية 

هذا التعليم وجودته. 

�سا�س������ية  الأ ه������داف  الأ أه������م  ا اأح������د  اإن 

نظمة الرتبوية يتمثل يف تعزيز و�س������مان  للأ

احلي������اة الدميقراطية وتر�س������يخ مبادئها يف 

جمال احلياة اليومية، وه������ذا بدوره يتطلب 

جه������ودا كب������رية م�س������تمرة ل تنقط������ع. فكل 

نظمة الدميقراطي������ة، وبغ�ض النظر عن  الأ

التنوع الثقايف الذي يفر�ض نف�سه يف �سميم 

هذه املجتمعات، تعمل على �س������مان تطبيق 

�سا�س������ي لوجودها والذي يتمثل يف  أ الأ املبدا

ن�سانية. ووفقا  امل�ساواة والقانون واحلقوق الإ

لهذه الو�س������عية وما تقت�س������يه من �سمانات 

احلي������اة الدميقراطية يف ه������ذه البلدان فاإن 

مر يف هذه البل������دان يطرحون  املعني������ني بالأ

ا�سرتاتيجيات ومبادرات واأفكاراً جديدة فعالة 

فراد عل������ى الدميقراطية  م������ن اأجل تربية الأ

والت�س������امح. واإذا كانت هذه ال�سرتاتيجيات 

ته������دف اإىل بن������اء املجتمع املت�س������امح فاإنها 

يجب اأن تندرج يف دائرة احلياة الجتماعية 

والثقافي������ة واأن ترتبط ب�س������ريورتها ودورتها 

الدموي������ة اليومي������ة. وهنا يج������ب اأن تتكامل 

جه������ود ال�سيا�س������يني واملربني يف التح�س������ري 

والتاأ�سيل لعملية ا�ستح�س������ار قيم الت�سامح 

أداة  يف دورة احلي������اة احلقيقية. فالت�س������امح ا

ملواجهة التنوع والختلف اإنه م�رصوع ثقايف 

تربوي يفر�ض نف�س������ه يف جمتمعات متعددة 

ثنيات م�رصوع ثقايف  الثقافات والقوميات والإ

يهدف اإىل احتواء التناق�س������ات الجتماعية 

والثقافية وتوظيفها اإن�سانياً يف دورة احلياة 

الدميقراطية، اإنه م�رصوع ثقايف تربوي ينا�سد 

خر لي�ستلهم  نا والآ ن�سانية بني الأ العلقة الإ

أ�سكال الغنى واخل�سوبة من �سلب التنوع  كل ا

والتعدد، وهذا امل�رصوع �س������يكون قادراً على 

اأن يغتني ويغني ويثمر يف جمال الرتبية على 

الت�سامح. 



فن الرتبية على الت�سامح

33 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

خامت���ة: يف فل�سف���ة الرتبي���ة عل���ى 

الت�سامح:

بح������اث  والأ الدرا�س������ات  بين������ت  لق������د 

الجتماعية والنف�س������ية اأن  ممار�س������ة القوة 

والت�سلط يف العملية الرتبوية  توؤدي بدورها 

اإىل توليد الت�س������لط الجتماعي وال�سيا�س������ي 

على املدى البعيد، والت�س������لط الرتبوي ي�سكل 

نظمة  املنهجي������ة الرتبوي������ة الت������ي تتبن������اه الأ

ال�سيا�س������ية ذات الطابع ال�سمويل. فالت�سلط 

الرتب������وي يعن������ي يف جوهره رف�س������اً للتطور 

خ������ر الذي هو  الطبيع������ي وتنك������را لوجود الآ

تعبري عن وجود فر�س������ته الطبيعة واقت�سته 

فطرة الكون، وينجم عن هذا الت�سلط اأي�سا 

رف�ٌض للت�سامح وتعزيز للتع�سب والعن�رصية. 

فالرتبي������ة الت�س������لطية ت������وؤدي اإىل اخل�س������وع 

والمتث������ال حيث يتحول الفع������ل الرتبوي اإىل 

خ�ساع  أ الرتوي�ض والإ ممار�س������ة تكر�ض مبدا

وتعمل عل������ى تغييب التفك������ري النقدي الذي 

ي�سدر عن الفرد ذاته. 

والرتبية احلرة الت�ساحمية ميكنها وحدها 

اأن تعمل على بناء �سخ�سية الطفل وكينونته 

الذاتية احلرة راف�س������ا للتبعية واخل�س������وع 

وقادرا يف الوقت نف�س������ه على حتليل الواقع 

ب�س������ريوراته املتوات������رة وتغي������ريه والتاأثري يف 

مكوناته. وتوجيه م�ساره. 

�سا�س������ية يف عملي������ة بناء  اإن الو�س������يلة الأ

املواط������ن النقدي احلر املت�س������امح تكمن يف 

تنمية الذكاء واإيقاظ ال������روح النقدية، وهنا 

يجب اأن ناأخذ بعني العتبار اأن هذا الذكاء 

يتميز عن املعرفة ذاتها التي تزوده بالطاقة 

والقدرة والقتدار. فالذكاء هو العملية التي 

نوظفها يف عملية فهم احلياة التي نعي�س������ها 

�سا�س������ية والعملي������ات  واإدراك الوظائ������ف الأ

احليوية للو�س������ط الذي ننت�سب اإليه، والذكاء 

اإ�سافة اإىل ذلك ميثل عملية توظيف معقدة 

ونقدي������ة للمعلومات يف فهم دوافعنا وميولنا 

وعاداتن������ا وتقاليدن������ا على نحو مو�س������وعي 

وعلم������ي. اإنه نوع من ال������ذكاء الذي ل يقف 

عن������د حدود ا�س������تعرا�ض املعرفة واملعلومات 

اجلاهزة بل هو الذكاء الذي يرف�ض اخل�سوع 

أو راأي ما مل يخ�س������ع  ي فك������رة اأو معرف������ة ا لأ

للم�ساءلة النقدية. 

وعلى خلف هذه ال�س������ورة فاإن املعرفة 

املدر�س������ية التلقيني������ة تعم������ل عل������ى اإحداث 

الفو�س������ى واخللل، وتعمق البع������د الغرائزي 

للنغ������لق واجلم������ود واخل�س������وع، ومن ثم 
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اإ�س������عاف القدرة على التفكري النقدي وذلك 

ن املعرف������ة التلقيني������ة تتناق�������ض مع الروح  لأ

النقدية والنظرة العقلنية. وهذا النوع من 

املعرفة هو الذي يجع������ل من الطلب حملة 

ال�س������هادات العلمية املمي������زة اأكر قدرة على 

أف������كار عرقية عن�رصي������ة حت�ض على  تبني ا

الكره والتع�سب واحلقد. 

فالغرائزي������ة ميكنه������ا اأن جتعل من العامل 

الذي نعي�ض في������ه اأكر خطورة وذلك عندما 

تطهم هذه الغرائزية بروؤى واأفكار فل�س������فية 

مر عرفناه يف العهود ال�سابقة  رديئة. وهذا الأ

حيث دفع كثريون حياتهم ثمنا لهذا التفكري 

�س������ف فاإننا ن�س������اهد هذا  املرع������ب. ومع الأ

التوح�ض الفكري التع�س������بي يبزغ يف ف�ساء 

وجودن������ا وحياتنا بطريقة تدع������و اإىل خيبة 

مل. وهذا ي�س������كل نتاجاً �سلبياً للفعاليات  الأ

نظمة الرتبوية حتى  الرتبوية التي متار�سها الأ

آباء  اليوم. وهنا يجب على جميع املربني من ا

ومعلمني وم�س������وؤولني عن الرتبية والتعليم اأن 

يعرتفوا مب�س������وؤوليتهم عما يج������ري يف هذا 

العامل م������ن عنف وتع�س������ب وكراهية � وذلك 

نظمة الرتبوية باأ�س������اليبها وطرائقها  ن الأ لأ

أ�سكال العطالة الأخلقية  التلقينية تبث كل ا

ن�سان وتدفعه ملمار�سة التع�سب  التي ت�سوه الإ

والنغلق. 

وهذه امل�ساألة لي�ست جديدة حيث تناولها 

دي������كارت Descartes يف كتاب������ه مقالة يف 

 
)10(Discours de la Méthode املنه������ج

حيث يعال������ج فيه مفه������وم ال�س������ك املنهجي 

الذي ميث������ل جوهر التفكري العلمي ومنطلقه 

�سا�س������ي عند ديكارت، وه������و املنهج الذي  الأ

يرى باأن احلقيقة ل تكون اإل بالطريقة التي 

ي�س������ورها العقل ويبدعها نقدي������اً. ومن هنا 

ميك������ن القول باأن تعليم ال�س������ك املنهجي من 

ول ومل ياأخذ  اأج������ل اليقني ما زال يف طوره الأ

جم������راه يف التعليم احلايل كطريقة فعالة يف 

تناول احلقيقة ومعاجلتها ب�سورة نقدية. وما 

زال هذا املنهج يتداخل مع مفهوم الرتياب 

الذي يقل�ض اإمكانية التفكري والتاأمل الفكري 

طف������ال ل يتعلم������ون الي������وم  العق������لين. فالأ

مب������ا فيه الكفاية طرائ������ق البحث عن حلول 

متنوعة مل�س������كلتهم املختلف������ة، ول يتعلمون 

أو  مور يف موقع الت�ساوؤل، ا كيف ي�س������عون الأ

العمل على بناء الفر�س������يات، اأو على احلذر 

وال�سك يف املواقف الوجودية واحليوية، كما 

أنه������م ل يتعلم������ون حتى اللحظ������ة الكيفيات  ا
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التي متكنهم من اخلروج عن مركزية الذات 

خر وال�سعور  أنف�سهم يف مو�سوع الآ لي�سعوا ا

مبوقفه وتلم�ض اأو�ساعه، وهم حتى اليوم ل 

أب�س������ط كيفيات املحاججة الفكرية  يتعلمون ا

والذهني������ة التي ميك������ن اأن تعتم������د يف فهم 

الق�س������ايا وامل�س������امني القيمية والأخلقية 

أ�س������ئلة كثرية تتعلق مبدى  خر. وهنا تربز ا للآ

نظمة  طف������ال يف خمتلف الأ ما يحظى به الأ

الرتبوي������ة من تعليم يتعلق مبنحهم قدرة على 

حتليل الن�س������و�ض واإدراكها نقديا، والتعرف 

عل������ى التباين يف ال������راأي واملج������ادلت التي 

جت������ري يف كل ي������وم، ومن ث������م التعرف على 

اأهدافها وغاياتها؟ 

طفال  يف كثري من اأنظمة التعليم يتعلم الأ

ن�سو�س������اً عامة عن ال�سلم والت�سامح، ولكن 

هذا التعلي������م يتناق�ض م������ع الواقع الرتبوي 

طفال على اخل�سوع للن�سو�ض  الذي يرو�ض الأ

ويعلمه������م كيف يوؤمن������ون باأف������كار معلميهم 

همية  وكل ه������وؤلء الذين ياأخذون م������كان الأ

�س������ارة  ولوية يف املجتمع. وهنا جتدر الإ والأ

جلل والتقدير للكبار قد  اإىل اأن موق������ف الإ

حيان، حيث يتمكن  يكون خطرا يف غالب الأ

الكبار من بث اأفكار مناه�س������ة لقيم احلرية 

ن�سان. وهنا يتوجب على املعلمني حتمل  والإ

م�س������وؤولياتهم الكبرية عندما ل ي�س������تطيعون 

طفال  تاأ�سيل التعليم البنائي النقدي عند الأ

والنا�س������ئة الذي ي�س������كل منطلق الرتبية على 

الت�سامح. فالرتبية على الت�سامح غري ممكنة 

يف تربية ت�سلطية ويف تربية ل تتمحور حول 

ذات الف������رد ول تنمي في������ه الطاقة النقدية 

والقدرة على اأن يكون م�سدرا لوجوده احلر 

امل�ستقل. 

وهن������ا يجب اأن ناأخذ بع������ني العتبار اأن 

الرتبية على الت�سامح يجب اأن تنطلق من:

ميان  - التعامل مع القيم الأخلقية والإ

بها بو�س������فها قيم������ا بنيوية تت�س������ف بطابع 

ن�سان وت�سع  ال�س������تمرار وتعلي من �س������اأن الإ

آخ������ر، وهذا يعني اأن  أ ا مقام������ه فوق كل مبدا

خلقية يج������ب األ تكون جمرد قيم  القيم الأ

حتظ������ى بالح������رتام وغري قابل������ة للتعيني يف 

دائرة الواقع. 

- النظ������ر اإىل التقاليد م������ن زاوية اأخرى 

غالبا م������ا تكون نقدية، وه������ذا يعني القدرة 

عل������ى معرفته������ا وحتليلها، والتع������رف على 

وظائفه������ا الجتماعية، وتعل������م الكيفية التي 

ن�س������ع فيها هذه التقاليد مو�س������وع الت�ساوؤل 
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والنقد، ومن ثم رف�ض كل حماولة لو�سع هذه 

نه  التقاليد يف مو�س������ع التقدي�ض والتبجيل لأ

جمرد تقاليد. 

طف������ال بروؤي������ة جديدة  - النظ������ر اإىل الأ

خمتلف������ة، وهذا يعن������ي النظ������ر اإىل قدراتهم 

واإمكانياتهم يف حتقي������ق النجاح، واأن هوؤلء 

طفال قادرون على امتلك معرفة تت�سف  الأ

همي������ة، واأن معارفهم  بالغن������ى وال������راء والأ

املتحقق������ة ميكنها اأن ت�س������كل بدايات ونقطة 

انطلق نحو بناء الثقافة واإعادة ت�سكيلها. 

- اإع������ادة النظر يف م�س������امني التعليم، 

والنظر اإىل هذه امل�س������امني بو�سفها طريقة 

طفال بالفهم  يف التعلم مهمتها اأن ت�سمح للأ

والبح������ث والنقد، فالتعليم يج������ب اأن يوؤدي 

وظيفة نقدية واأن ي�س������كل منطلق ممار�س������ة 

للحياة ويف احلياة ومن اأجلها، كما يجب األ 

أبدا جمرد لهو ومتعة وحلم.  يكون ا

- تعلي������م ال�س������رتاتيجيات الرتبوية التي 

�سالة  حققت جناحها يف تاأ�سيل التفرد والأ

طفال  والكت�س������اف، وهذا يعني اأن نقدم للأ

القواع������د واملبادئ احلقيقية للم�س������اركة يف 

احلي������اة الجتماعية التي ميكنه������ا اأن تعمل 

على تطوير الذات والقدرات. 

خر، حيث ميكن  - تعليم وجهات نظر الآ

للطفل اأن يتعلم كيف يدافع عن اأفكاره وكيف 

خري������ن، وكيف يجب عليه األ  يقبل اأفكار الآ

يحاور من اأجل هزمية اخل�س������م بل من اأجل 

الو�س������ول اإىل احلقيقة الت������ي يجب اأن تكون 

فوق كل اعتبار. 

- تعليم الطفل ف�سيلة الف�سول الفكري 

واملعريف واأن هذا الف�س������ول يجب اأن يتعلق 

خرين وخ�سو�س������ياتهم واأن حدود  بحياة الآ

هذا الف�س������ول يج������ب اأن ترت�س������م فيما هو 

علم������ي ومفيد وفيما يتعلق بوجودنا وحياتنا 

يف جمال الواقع واحلياة. 

واخلل�س������ة، ل بد من اإحداث طفرة يف 

ن�س������اق الرتبوية القائمة ويف  التفكري ويف الأ

اأنظم������ة التعليم ال�س������ائدة، ولنعلم اأن الذكاء 

ل ميكن اأن يكون �س������ببا ب������ل هو دائما نتاجا 

للرتبية. فالرتبية احلّق������ة ل تكون بالدرو�ض 

يف القاعات وال�سفوف بل تكون عرب احلياة 

وفيها ومنه������ا واإليها، وه������ذا يتحقق عندما 

ن�س������تطيع اأن ن�س������ع التقاليد ال�س������ارمة يف 

مو�س������ع النقد والتحليل والرف�ض وامل�ساءلة، 

فكار  وه������ذا ين�س������حب عل������ى العقائ������د والأ
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والنظريات والقيم التي ت�سود وتهيمن بعيدا 

يف دوائرها املقد�س������ة بعيدا عن كل م�ساءلة 

أي�س������اً بتعليم النا�س������ئة  ونق������د. وهذا يكون ا

على اأهمية التحول وال�س������ريورة، وهذا كله 

مر ينتهي اإىل فردو�ض ال�س������لم  يف نهاي������ة الأ

من والت�سامح. والأ
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مقدمة

متتة، ع�رص التغري  لكرتوين والأ اإن ع�رصنا احلايل، ع�رص الف�ضاء والعقل الإ

ال�رصيع الذي يت�ض������م  بالتحولت الكربى والتبدلت غري امل�ض������بوقة كّماً ونوعاً 

�ض������واء اأكان ذلك يف اإطار عوملة القت�ضاد واملال اأم يف اإطار ثورة التكنولوجيا 

والعلم، اأم يف اإطار املعرفة الرقمية.

اأ�ستاذة الرتبية يف جامعة دم�سق- وزيرة التعليم العايل �سابقًا

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

التعليم يف الوطن العربي والتحديات التي 

تواجه تطبيق برنامج »التعليم للجميع«

❁
د. �ساحلة �سنقر
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اإنه يت�س������ف بال�س������باق املحموم بني دول 

أبنائها،  ق�سى لقدرات ا العامل يف ال�ستثمار الأ

فاملعرف������ة ه������ي مفت������اح النمو القت�س������ادي 

نتاج، وح�سارة  أو و�سائل الإ ولي�ست ال�سناعة ا

أولية،  اليوم تعتم������د على املعلومات كم������ادة ا

وهي املادة التي ل تن�سب ب�سبب ما تت�سمنه 

من خيال.

نظمة الرتبوية  لقد عمدت الكثري من الأ

أ�ساليبها لت�سبح اأقدر على املوازنة  اإىل تكييف ا

بني دفق املعرفة ور�سوخ القيم، واأولت اأهمية 

كربى للمهارات الالزمة ملواكبة التكنولوجيا 

احلديثة وخا�سة مهارة التحليل.

واأ�سبحت املعرفة مفتاح النمو القت�سادي 

نتاج هي  بعد اأن كانت ال�س������ناعة وو�سائل الإ

�سلحة  ال�سبيل للنمو.كما اأ�سبحت من اأهم الأ

ن�سان للت�سدي للتحديات  التي ي�ستخدمها الإ

أنواعها. وجتاه ما �س������بق يحق لنا  مبختل������ف ا

الت�ساوؤل حول دور التعليم يف اإحداث التغيري 

ومواجهة التحديات وما يجب اأن تكون عليه 

املوؤ�س�سات التعليمية يف هذا العامل املتغري؟

دور التعليم يف اإحداث التغيري:

اإن نظ������رة حتليلي������ة ملا مت م������ن تغيري يف 

املوؤ�س�س������ات التعليمية يف بع�ض دول العامل يف 

خريين، يظه������ر تغيرياً يف البنى  العقدي������ن الأ

أ�س������اليب التعلم  التنظيمية وحمتوى التعليم وا

والتق������ومي، اإىل جانب تغيري يف العلقات مع 

جيال اجلديدة. املتعلمني والأ

فاملجتمعات املعا�رصة ت�سكو من م�سكلت 

اجتماعية مثل عدم التوازن، وعدم العدالة، 

ره������اب والعنف واحلرب  و�س������يوع ظواهر الإ

والتميي������ز العن�������رصي وتعاط������ي املخدرات، 

قمار ال�سناعية  والغزو الثقايف بو�س������اطة الأ

خرى من  اإىل جانب امل�سكلت الجتماعية الأ

فقر ومر�ض وجهل والتي غالباً ما ترتكز يف 

الدول النامية.

وباملقاب������ل هناك الكثري م������ن التطورات 

العلمية والقت�س������ادية والبيئية التي تت�سارع 

ن�سان و�سلوكه خا�سة  علمياً وتوؤثر يف حياة الإ

ويف التنمية الب�رصية عامة، فعامل اليوم �رصيع 

التغري يت�سم بال�سباق املحموم بني دول العامل 

بناء كما  ق�س������ى لقدرات الأ يف ال�ستثمار الأ

يت�سم بكرة املثريات التي جتذب املتعلم وقد 

تُ�س������تت انتباهه. يقول �س������يكزنتميهايل )اإننا 

ننتق������ل ب�رصعة، فاإذا مل تواك������ب نظم التعليم 

هذه ال�رصعة، ف�رصعان ما ت�سقط(.

لقد حتققت مقولة الفيل�س������وف اليوناين 
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هرقليط�ض يف التغري حني قال: )ل ي�س������تحم 

امل������رء مباء النهر مرتني( ف������ذرات ماء النهر 

متغرية با�س������تمرار، وكذلك احلياة فل �سيء 

ثابت فيها �س������وى التغري، وكذلك فالتحديات 

متغرية نتيجة تغري الظروف. وعلينا اأن جند 

احللول املنا�س������بة للرتق������اء بنوعية احلياة 

لتكون جديرة باأن تعا�ض يف الواقع.

اإننا ل�س������نا يف حالة اختيار بل نحن اأمام 

واق������ع ل مهرب منه، ولبد اأن ن�س������تفيد من 

التغ������ريات احلا�س������لة ون�س������توعبها وناأخ������ذ 

بح�س������ناتها ونهمل �سيئاتها ونوظف ذلك كله 

يف التعلي������م الذي يلعب دوراً حيوياً يف جمال 

اإعداد القوى الب�رصية يف املجتمع وتنميتها.

كي���ف ميك���ن اأن نط���ور التعلي���م يف 

الوطن العرب���ي وكيف نواجه حتديات 

امل�ستقبل؟

اإن تطوي������ر التعلي������م يف الوط������ن العربي 

يتطلب منا بادئ ذي بدء ت�س������خي�ض الواقع 

آثارها على  وبي������ان التحديات التي تعك�������ض ا

العملية التعليمية حا�رصاً وم�س������تقبًل، ذلك 

اأن العمل الرتبوي هو جت�س������يد اإىل حد كبري 

للظروف ال�س������كانية والجتماعية وال�سحية 

والتكنولوجي������ة  وال�سيا�س������ية  والقت�س������ادية 

والعلمية. ول ميكن للمعنيني بر�سم ال�سيا�سة 

ه������داف والتخطي������ط  الرتبوي������ة وو�س������ع الأ

لتحقيقه������ا اإل اأن ياأخ������ذوا باحل�س������بان هذه 

الظروف كلها.

اإنن������ا باأم�ض احلاجة اإىل ر�س������م �سيا�س������ة 

تربوية عربية ق������ادرة على مواجهة حتديات 

امل�س������تقبل، ولعلَّ برنام������ج »التعليم للجميع« 

يحق������ق الكثري من ه������ذا اله������دف، فما هو 

التعليم للجميع ؟ وم������ا اأهدافه، وما اأهميته 

يف التجدي������د الرتب������وي، ومواجه������ة التعليم 

لتحديات امل�ستقبل؟

تعود بدايات برنام������ج »التعليم للجميع« 

اإىل عام 1945 منذ اإن�ساء اليون�سكو، حيث ن�ض 

ع�ساء اأن توؤمن  د�س������تورها اأن على الدول الأ

باأن للجميع احلق يف احل�سول على الفر�ض 

الكاملة واملت�ساوية يف التعليم. اإل اأن ان�سغال 

الدول النامية برتكيز طاقاتها للح�سول على 

ال�س������تقلل مل ميكنها م������ن التنفيذ اللزم ملا 

ن�ض عليه د�ستور اليون�سكو. وقد اأكد موؤمتر 

»التعليم للجميع« الذي عقد يف جومتني يف 

تايلن������د عام 1990 »اأن التعليم حق للجميع 

فهو يعزز حرية الفرد وله دور كبري يف جمال 

التطوي������ر والتقدم، ولذلك لب������د من تاأمني 
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التعليم لكل فرد يف املجتمع، وتنويعه، ورعاية 

بداعية،  الكف������اءات الب�رصي������ة واملواه������ب الإ

�ساليب املعتمدة  وتطوير املناهج والطرق والأ

يف التعلي������م والتدري������ب، وتاأم������ني التموي������ل 

املنا�سب له«.

ماهو برنامج التعليم للجميع؟

ي�سعى برنامج التعليم للجميع اإىل حتقيق 

هداف التالية: الأ

1- حتقي������ق امل�س������اواة ب������ني اجلن�س������ني 

يف التعلي������م واإزال������ة اأوجه التف������اوت بينهما، 

ناث على  والتاأكيد على �رصورة ح�س������ول الإ

فر�������ض م�س������اوية لفر�ض الذك������ور يف جمال 

�سا�سي، مع مراعاة النوعية اجليدة  التعليم الأ

للتعليم وذلك بحلول عام 2015.

ف������راد من اللتحاق بربامج  2- متكني الأ

�سا�سي لل�سغار والكبار، وبخا�سة  التعليم الأ

طف������ال الذين يعي�س������ون ظروفاً �س������عبة،  للأ

أقلي������ات  ا اإىل  املنتم������ني  طف������ال  وكذل������ك الأ

عرقية.

3- تنمي������ة مه������ارات التعل������م واملهارات 

احلياتية لدى ال�س������باب والكب������ار، وذلك من 

مت�س������اوية للم�ساركة  خلل منحهم فر�س������اً 

يف برام������ج التعليم والتدريب املنا�س������بة لهم. 

وتطوير هذه الربامج وبخا�سة املتعلقة بتنمية 

�رصية والتعليم  التفك������ري الناقد، والرتبي������ة الأ

�سا�س������ي  البيئي، والعمل على دمج التعليم الأ

مع التعليم املهني مبا ي�سمى )التعليم املهني 

�سا�سي(. الأ

4- التو�سع يف الرعاية ال�سحية وحت�سينها 

ولئك  يف مرحلة الطفولة املبكرة وبخا�سة لأ

طفال ال�سعفاء واملحتاجني. الأ

التعليم، و�س������مان  5- حت�س������ني ج������ودة 

حتقيق التميز للجمي������ع ليتمكن اجلميع من 
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حتقيق نتائ������ج تعليمية ُمعرتف به������ا وقابلة 

مل������ام بالقراءة  للقيا�ض،ل�س������يما يف جمال الإ

والكتابة واحل�ساب واملهارات اللزمة لدخول 

معرتك احلياة.

6- متابعة حمو اأمية الكبار لتحقيق ن�سبة 

50% بحلول عام 2015 ل�سيما لدى الن�ساء.

هداف ال�ستة التي ي�سعى  وقد جمعت الأ

برنامج »التعلي������م للجميع«، اإىل حتقيقها يف 

اجلملة التالية: 

.»GET EQUAL«

وىل مما يلي:  والتي ت�سم احلروف الأ

أنثى. Gender: اجلن�ض: ذكر/ ا
 Elementary or primary
أو  ا البتدائ������ي  التعلي������م   :education

�سا�سي. الأ

Training: التدريب.
Early childhood: الطفولة املبكرة 

يف برنامج التعليم املبكرة..

دور اليون�سك���و يف برنام���ج التعليم 

للجميع

هداف متَّ  »وم������ن اأج������ل حتقيق ه������ذه الأ

و�س������ع ا�س������رتاتيجية موؤلفة م������ن اثني ع�رص 

بن������داً تعد اإط������ار العمل ملوؤمت������ر داكار. وقد 

جراءات  ع�س������اء اإىل اتخاذ الإ دعا املوؤمتر الأ

جراءات هي من م�سوؤولية  اللزمة. وهذه الإ

الدولة مبا فيها احلكوم������ة واملجتمع املدين 

أت������ي م�س������اعدة الدول  وىل. وتا بالدرج������ة الأ

الغنية بالدرجة الثانية وذلك بتقدميها بع�ض 

امل�ساريع، اأما اليون�سكو والبنك الدويل وبقية 

املوؤ�س�س������ات الدولي������ة فتاأتي م�س������وؤوليتها يف 

الدرجة الثالثة.

ومع تاأكيد اليون�سكو على تطبيق مفهوم 

نظمة  التعليم للجميع، فقد عمدت معظم الأ

الرتبوي������ة اإىل اإ�س������لح مناهجها الدرا�س������ية 

وتاأهيل املعلمني، و�س������عت اإىل مواكبة التطور 

احلا�سل يف التعليم.

وقد كلفت منظمة اليون�سكو جلنة ت�سم 

ممثلي ال������دول الكب������رية باملتابعة ال�س������نوية 

ومراقب������ة م������ا حققته كل دولة م������ن برنامج 

»التعليم للجميع«.

وطلب������ت من كل دولة تق������دمي تقييم عما 

حققت������ه من ه������ذا الربنامج، ويع������د التقرير 

الذي قدمته جلن������ة املراقبة لعام 2002 هو 

ك������ر تاأثرياً منذ موؤمتر داكار فقد  الوثيقة الأ

ت�سمن مقدمة جاء فيها:

ن�س������ان حيث  »التعلي������م حق من حقوق الإ

اإنه ي�س������يف معن������ى وقيمة حلي������اة اجلميع 
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وبدون متييز. والتعليم و�س������يلة مهمة توؤدي 

خرى  ن�س������انية الأ اإىل ممار�س������ة احلق������وق الإ

أي�س������اً مبا فيها ال�س������حة اجليدة  وحتميها ا

م������ن واحلال������ة القت�س������ادية  واحلري������ة والأ

املنا�سبة وامل�ساركة يف الن�ساطات الجتماعية 

وال�سيا�سية..«.

وقد ا�س������تندت هذه املقدمة اإىل ال�سيا�سة 

الرتبوية لليون�سكو والتي تعنى ب�:

- تاأمني التعليم لكل فرد يف املجتمع.

- وتنويع التعليم.

- ورعاية الكف������اءات الب�رصية واملواهب 

بداعية. الإ

�س������اليب  - وتطوير املناهج والطرق والأ

املعتمدة يف التعليم والتدريب.

- وتاأمني التمويل املنا�سب له.

كما ت�سمن التقرير حتليًل �سامًل لو�سع 

 No Child left برنام������ج »التعليم للجميع

behind« حيث اعتمد معدو التقرير نظام 

ت�س������نيف لواقع الدول امل�ساركة يف الربنامج 

أ�سا�ض بعدين وهما: يقوم على ا

- البع������د ال�س������تاتيكي: وال������ذي يبني ما 

أم بعيدة من حتقيق  اإذا كان������ت الدولة قريبة ا

اأهداف موؤمتر داكار لعام 2000.

- والبعد الديناميكي: والذي يبني مدى 

التق������دم ال������ذي حققته الدول امل�س������اركة يف 

املوؤمتر خلل الفرتة )1990 اإىل 2000(.

ما نتائج تقرير جلنة املراقبة؟

ت�س������من التقرير ت�س������نيف الدول ح�سب 

هداف موؤمت������ر داكار لعام  م������دى حتقيقها لأ

2000، اإىل اأربع جمموعات:

ونتج عن هذا الت�سنيف اأربع جمموعات 

من الدول وهي:

1- الدول البعيدة ع������ن حتقيق اأهداف 

موؤمتر داكار لعام 2000.

2- ال������دول القريبة م������ن حتقيق اأهداف 

موؤمتر داكار.

3- الدول التي اأحرزت تقدماً يف فرتة ما 

بني )1990-2000( وهي دول لديها فر�سة 

أه������داف برنام������ج »التعليم  كب������رية لتحقيق ا

للجميع«.

4- الدول التي مل حترز تقدماً فح�س������ب، 

ب������ل تراجعت، ومثل هذه ال������دول لي�ض لديها 

فر�سة لتحقيق اأهداف الربنامج.

ففي جمال امل�س������اواة بني اجلن�س������ني بنّيَ 

التقرير اأن ال�س������ورة غري م�س������جعة بالن�سبة 

ملا حققته الدول امل�س������اركة من تقدم يف هذا 
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املج������ال، فقد ا�س������تطاعت 86 دولة اأن توفر 

فر�س������اً متكافئة لكل اجلن�سني للت�سجيل يف 

مدار�ض التعليم البتدائي، واقرتبت 35 دولة 

مال  من حتقيق هذا الهدف وكانت خميبة للآ

يف الدول النامي������ة التي عجزت عن حتقيق 

امل�ساواة بني اجلن�سني، ب�سبب �سعف التمويل 

حيان. يف معظم الأ

ويف جمال تطبيق اأهداف الربنامج كانت 

النتائج م�سجعة بالن�سبة اإىل اأوروبة الو�سطى 

وال�رصقية والغربية اإ�س������افة اإىل دول اأمريكا 

ال�سمالية.

أي�ساً ولكنها اأقل اإ�رصاقاً  وكانت م�سجعة ا

يف دول اأمريكا اللتينية.

اإل اأن التقدم غري كاف يف الدول العربية 

ودول �س������مال اأفريقي������ا، اإىل جان������ب وج������ود 

�س������عف يف مهارات القراءة والكتابة، وخلط 

بني مفهوم الرتبية ومفه������وم معرفة القراءة 

والكتابة.

أم������ا دول منطقة )جن������وب اأفريقيا( فلم  ا

حتق������ق تقدم������اً ملمو�س������اً يف جم������ال تطبيق 

اأهداف الربنامج، وعليها اأن  تكثف جهودها 

 التقري������ران 79 دولة لن 
َّ

ب�س������كل اأكرب، وب������ني

ميني اإىل  تكون قادرة على خف�ض ن�س������بة الأ

الن�سف بحلول عام 2015.

أم������ا ما ج������اء يف و�س������ف التقرير حلال  ا

الدول العربية فقد:

هداف  أك������د �������رصورة املواءم������ة ب������ني الأ ا

واخلطط وال�سرتاتيجيات والربامج واملناهج 

وطرق التدري�ض والو�سائل والتجهيزات.

أ�س������ار اإىل وجود ارتفاع يف ن�سبة ما  كما ا

مية الوظيفية اأي )افتقار املوظفني  ي�سمى بالأ

أ�سا�س������ية يف ع�رصنا  اإىل مهارات اأ�س������بحت ا

احلايل وبخا�س������ة ما يتعلق منه������ا مبهارات 

احلا�سوب وغريها(.

وخل�ض التقرير اإىل اأن على املوؤ�س�س������ات 

التعليمي������ة اأن ت�س������عى اإىل تنمي������ة املهارات 

الب�رصي������ة ومتابع������ة النمو املهن������ي، واملواءمة 

ه������داف واخلطط وال�س������رتاتيجيات  بني الأ

والربامج واملناهج وطرق التدري�ض والو�سائل 

والتجهيزات، انطلقاً من اأن املوارد الب�رصية 

هي و�س������يلة التنمية وغايته������ا، وتنمية هذه 

املوارد يعود بالفائدة على الفرد واملجتمع.

وبناء على ما �س������بق اأ�س������درت اليون�سكو 

ن�������رصة بعنوان التجديد تت�س������من اأخباراً عن 

التجديد الرتبوي يف الدول املختلفة.

اإلينا نحن املربني  ويبقى ال�سوؤال موجهاً 

العرب، مل������اذا كان التق������دم يف جمال تطبيق 
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اأهداف برنامج »التعليم للجميع« غري كاٍف؟ 

وملاذا مازال املتعلمون يعانون من �س������عف يف 

مهارات القراءة والكتابة وارتفاع يف ن�س������بة 

مية الوظيفية ؟ الأ

جاب������ة عل������ى هذا ال�س������وؤال الكبري  اإن الإ

يتطل������ب حتلي������ل التحديات الت������ي يواجهها 

التعليم يف وطننا العربي والعمل على اإيجاد 

احلل������ول لتجاوزه������ا، فنحن ل�س������نا يف حالة 

أبرز  اختيار بل اأمام واقع ل مهرب منه، ومن ا

هذه التحديات ما يتعلق ب�:

�- الزيادة يف النمو ال�سكاين:

لق������د كان للتط������ور احلا�س������ل يف الطب 

والرعاية ال�سحية وحت�سن امل�ستوى املعي�سي 

أث������ره الوا�س������ح يف تزايد عدد ال�س������كان يف  ا

الدول العربية وتزايد ن�سبة الفتوة فيه والتي 

بلغت ما يقارب ن�س������ف جمموع عدد ال�سكان 

اإىل جانب ارتفاع املعدلت العمرية املتوقعة 

للحياة.

أثره  اإن ه������ذا التزايد ال�س������كاين ت������رك ا

الوا�س������ح يف تطبيق الدول العربية لربنامج 

»التعليم للجميع« الذي كان لبد له من اإجراء 

آلية العمل ب�س������بب الطلب  بع�ض التغيري يف ا

املتزايد على التعليم وحمدودية املوارد املالية 

دارة التعليم  والذي جتلى يف اأمناط جديدة لإ

وبالتايل ملحتوى التعليم وخططه الدرا�سية.

�- احلراك ال�سكاين:

تطل������ب التزاي������د احلا�س������ل يف احلراك 

ال�س������كاين اإجراءات عدي������دة لتطبيق برنامج 

الداخلية  فالهج������رات  للجمي������ع«  »التعلي������م 

واخلارجي������ة واحلروب وما جن������م عنها من 

أثرها الوا�س������ح على  نزوحات ب�رصية تركت ا

املجتمع فظهر تع������دد يف الثقافات وتغري يف 

املفاهيم والعلقات الجتماعية.

3- التغريات املجتمعية:

دوار التي   كان للتغ������ري احلا�س������ل يف الأ

أثره الوا�سح  تقوم بها املوؤ�س�س������ات املجتمعية ا

يف النظم التعليمية كاف������ة وبرنامج »التعليم 

للجمي������ع« خا�س������ة، فق������د تغ������ريت املفاهيم 

التن�س������ئة  يف  ودوره������ا  �������رصة  بالأ املتعلق������ة 

الجتماعية ب�سبب عوامل كثرية منها التغري 

أة وم�ساركتها الرجل يف  احلا�سل يف دور املرا

عامل العم������ل، والعلقات الجتماعية وكذلك 

التغري احلا�س������ل يف دور ال�س������باب و�سلوكهم 

وقيمهم والتي ت�س������كلت بجملة تاأثريات ذات 

�س������بغة عاملية اأكر من اأن تكون حملية، وكان 

دارة واملهام التي تقوم  أث������ره يف الإ له������ذا كله ا
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بها املوؤ�س�س������ات الرتبوية وكيفية تعاملها مع 

خ������رى، وواجه  املوؤ�س�س������ات الجتماعي������ة الأ

وا�سعو ال�سيا�سة الرتبوية عند تطبيق برنامج 

»التعلي������م للجمي������ع« �س������عوبات اجتماعية: 

فاملجتم������ع العرب������ي حمك������وم بالتقاليد، وما 

ناث  زال الكث������ريون ل يوافقون على تعليم الإ

والخت������لط بالذك������ور. وم������ا زال الكثريون 

يوؤمن������ون ب������اأن امل������راأة حتتاج اإىل م�س������اقات 

ومقررات واخت�سا�س������ات غري م������ا يحتاجه 

الرجل.

4- التغريات القت�سادية:

كان للتحول ال�رصيع احلا�سل يف اقت�ساد 

معظ������م دول العامل، من اقت�س������اد يقوم على 

الزراعة وال�س������ناعة اإىل اقت�ساد يعتمد على 

أثره يف اإحداث تغريات  اخلدمات واملعلومات ا

نوعية يف عامل العمل، فكل مقبل على العمل 

يواجه �سعوبات منها: اإيجاد العمل املنا�سب 

واإيجاد املعلومات ال�سحيحة، وعندما ينتقل 

ن�س������ان اإىل عم������ل اآخر يج������د اأن اخلربات  الإ

اللزم������ة للعمل اجلديد ل ميلكها كلها، وقد 

ل ميلك اإل القلي������ل منها لقد بينت املنظمة 

وروبي������ة للتنمي������ة والتعاون القت�س������ادي  الأ

والتقني اأن عدد العاملني يف:

عام 1900 يف الزراع������ة بلغت 70% ويف 

ال�سناعة20% ويف اخلدمات %10.

ويف ع������ام 1940 يف الزراعة بلغت %30 

ويف ال�سناعة 50% ويف اخلدمات %20.

ويف عام 1990 يف الزراعة بلغت 5% ويف 

ال�سناعة 25% ويف اخلدمات %70.

وم������ن املتوقع يف ع������ام 2010 اأن تبلغ يف 

الزراعة 4% ويف ال�سناعة 5% ويف اخلدمات 

.%91

ومثل هذا التحول حدث اأي�ساً يف الدول 

العربية وب�رصعة اأقل، واأ�س������بح دور القطاع 

أ�سا�س������ي يف عملية التنمية،  اخلا�ض ك�رصيك ا

�سلحية فيما يتعلق  ويف تنفيذ املبادرات الإ

بالتعلي������م والتدري������ب املهني والذي �س������اعد 

على تطوير هيكلة القت�س������اد و�سوق العمل، 

واإحداث الكثري من املوؤ�س�س������ات الهادفة اإىل 

تعزيز التنمية الب�رصية واملهنية.

لق������د كان له������ذا التح������ول يف الن�س������اط 

أث������ره يف توجه������ات ال�سيا�س������ة  القت�س������ادي ا

الرتبوي������ة الت������ي اأعط������ت للتعليم املتو�س������ط 

والتعليم الفني. والتدريب اهتماماً اأكرب.

�- التطور العلمي والتكنولوجي:

ي�سهد الع�رص احلا�رص تطوراً كبرياً يف كم 

املعلومات واملعارف والنظريات والكت�سافات 

ملام  اإىل ح������د يعجز املتخ�س�س������ون ع������ن الإ
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مبعظمه������ا ومتابعته������ا. وكذل������ك يف نوعية 

املعرفة وتعدد الخت�سا�سات ون�سوء علوم ل 

وجود لها قبًل.

وتطلب ه������ذا التطور العلمي بناء قنوات 

بني ف������روع املعرفة والتخ�س�س������ات العلمية 

القدمية منها واجلديدة، فوجد علم النف�ض 

ال�سيدلين مثًل الذي يرتكز اإىل علم النف�ض 

من جهة واإىل علم ال�سيدلة من جهة اأخرى. 

ووجدت الهند�س������ة ال�س������حية الت������ي ترتكز 

اإىل العلوم الهند�س������ية من جه������ة واإىل العلوم 

ال�سحية من جهة اأخرى.. اإلخ.

نرتن������ت واحلا�س������وب  وكان ل�س������بكات الإ

والهات������ف النقال والتلفزي������ون واآلت اجليب 

اللكرتونية وما توفره م������ن معلومات متكن 

أثرها الوا�س������ح يف  الف������رد اأن يتفاعل معها، ا

املوؤ�س�سات التعليمية.

نرتنت يف تطوير  أ�سهمت �س������بكة الإ لقد ا

ن�سانية، و�سهلت التفاعل  الكفاءات املعرفية الإ

ب������ني الطلب، وحولت م�س������وؤولية التعلم من 

املدر�س������ة واملعلم اإىل املتعلم ذاته، فهي ت�سهل 

التعلم والتعامل عن طريق املعلومات ال�رصيع، 

وخا�سة ملن يتعذر عليهم النتظام بالدرا�سة، 

اإىل جان������ب تعليم الكبار ومن هم بحاجة اإىل 

التدريب املهني.

و�س������يلة  التكنولوجي������ا  اأ�س������بحت  لق������د 

م�ساعدة للمعلمني وتركت لهم املجال وا�سعاً 

ليدربوا الطلبة على حل امل�سكلت واكت�ساف 

بداعي فهي ت�س������هل  الذات ومنو تفكريهم الإ

لهم الت�س������ال بالعامل، بحيث ل يكون الهدف 

هو احل�س������ول على ال�س������هادة بل ال�ستغراق 

يف متعة التعلم م������دى احلياة، فروة الع�رص 

�س������خا�ض الق������ادرون على  احل������ايل ه������م الأ

ا�س������تخدام املعلوم������ات، وهذا م������ا دعا بيل 

غيت�ض 1997 رئي�ض �رصكة مايكرو�سوفت اإىل 

�سخا�ض  القول ) اإن كل بلد يف العامل ميتلك الأ

ذكياء، امل�ستخدمني للمعلومات  املبدعني والأ

عرب �سبكة العمل التي توفر اإمكانية الدخول 

اإىل م�س������ادر كبرية م������ن املعرفة، فاملعلومات 

ن�سان كاملاء والكهرباء(. اأ�سبحت �رصورة للإ

كم������ا �س������ّهلت التكنولوجيا دم������ج التعلم 

بالعمل عرب ال�رصاكة الفكرية مع التكنولوجيا 

الذكي������ة، وقد بني ب������راون  1990 اأن التعليم 

اكت�س������ب �س������مات جديدة نتيجة ا�س������تخدام 

احلا�س������وب ه������ي: الكت�س������اف، التوا�س������ل، 

الندماج، التوجيه، التنوع يف املناهج، املتابعة 

وال�ستمرارية.

وميكن القول اإن التكنولوجيا اأ�س������بحت 
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ن�سان  �س������لحة التي ي�ستخدمها الإ من اأهم الأ

يف مواجه������ة حتديات احلياة. واأ�س������بح من 

امل�ستحيل على اإن�سان الع�رص احلايل اأن يتابع 

كل ما ي�س������تجد يف جمال عمله اأو تخ�س�سه، 

ن�س������ان على ال�ستقبال واحلفظ  ن قدرة الإ لأ

حم������دودة بفع������ل عوام������ل الزم������ان واملكان 

وال�ستعداد الذهني والنف�سي.

�- التغريات القيمية:

كان للثورة التكنولوجية وللعوملة اأثرها يف 

ن�سان الثقافية والأخلقية واجلمالية  قيم الإ

على املجتمعات كلها، وظهرت مبادئ ومعايري 

دولية ثقافي������ة واأخلقية كان لبد ملخططي 

ن�سان،  الرتبية من اللتزام بها مثل، حقوق الإ

أة، وحق������وق الطف������ل، ورعاية  وحقوق امل������را

املوهوبني وذوي احلاجات اخلا�سة، والتعليم 

امل�ستمر، والتعلم للجميع.

فثورة الت�سالت واملعلومات وما وفرته 

ر�سال  لكرتوين والإ نرتنت والربيد الإ �سبكات الإ

أثره الوا�س������ح يف تكوين  التلفزي������وين كان له ا

فراد  معارف ومهارات وقي������م واجتاهات الأ

فكار  والت������ي اأخذت تتحك������م يف تكوي������ن الأ

ذواق والثقافات والقيم والفنون. والأ

ال�س������تهلك، وحتولت  ثقافة  ف�س������اعت 

ن�سان من اإطار الثقافة الوطنية  اهتمامات الإ

اإىل اإطار الثقافة العاملية، واأ�س������بحت الدول 

العربية تعاين من �سعوبة التوفيق:

- بني العاملي واملحلي.

- ب������ني الع������ام واخلا�������ض، وب������ني عاملية 

الثقافة وخ�سو�سية التقاليد املحلية.

�سالة واملعا�رصة، والتجاوب مع  - بني الأ

التغيري دون التنكر لذات الفرد وحريته.

- بني التخطيط طويل املدى والتخطيط 

الق�سري املدى.

- ب������ني احلاج������ة اإىل التناف�ض واحلر�ض 

على تكافئ الفر�ض.

- بني التو�سع الهائل للمعارف وبني قدرة 

ن�سان على ا�ستيعابها. الإ

- بني الروحي واملادي واإحداث التوازن 

بني القيم الروحية والأخلقية و�سعي الفرد 

واملجتمعات نحو امتلك املادة.

7- التغريات ال�سيا�سية:

يتاأثر تطبيق برنام������ج »التعليم للجميع« 

بطبيعة ال�سيا�سة العامة يف املجتمع واأو�ساعه 

القت�س������ادية والجتماعية والثقافية ونظمه 

وموؤ�س�ساته الرئي�سة والفرعية.

فف������ي ظل الجتاه العامل������ي املتزايد نحو 
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ب������روز عامل بل ح������دود اقت�س������ادية وثقافية، 

أثرها  �س������يكون للعوملة القت�سادية والثقافية ا

يف العوملة ال�سيا�سية، فاملنطقة العربية ت�سهد 

حداث ال�سيا�س������ية الهامة ذات  الكثري من الأ

التاأثري الكب������ري على النظم الرتبوية واأهداف 

التعليم ومناهجه وقيمه، واأ�سبح على الدول 

العربي������ة اأن تبذل جهوداً م�س������اعفة لتعزيز 

الهوية الوطنية والقومية والثقافية والدينية. 

وملواجهة التحديات والتي من اأهمها:

ول وهو: التغري يف املفاهيم،  - التحدي الأ

فمفهوم التعليم مثًل مل يعد نقل املعلومات بل 

اأ�سحى عملية بنائية هادفة وكفوؤة وحمفزة.

لكرتونية تغيرياً يف  لقد اأحدثت الثورة الإ

دارة،  مفاهي������م منظومة التعلي������م كلها، يف الإ

والتعليم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، 

و�ساعدت يف التوظيف الفعال لوقت املعلمني 

واملتعلم������ني يف املوؤ�س�س������ات التعليمي������ة، ويف 

تطوير مهاراتهم، من املعرفة الو�س������عية اإىل 

املعرف������ة البنائية وحولت توجه������ات تعلمهم 

ومكنتهم م������ن التفكري النقدي، وبناء الثقافة 

املتميزة.

- والتح���دي الث���اين: هو تغري دور املعلم 

عداد  وم�سوؤولياته وما يتطلبه من تغري يف الإ

والتدريب وطرائق العمل.

- والتح���دي الثال���ث: توفر فر�ض التعلم 

اجليد بف�س������ل التكنولوجيا وما تتطلبه من 

عمل دوؤوب ومناف�س������ة، �سمن �سبكة معرفية 

تتح������دى اهتماماته������م وتدفع به������م لتحقيق 

اأف�س������ل قدراتهم موؤكدة ال������دور الذاتي لكل 

منهم يف اإغناء بيئته وال�ستفادة منها.

جراءات امل�ساع���دة على مواجهة  الإ

التحدي���ات وتطبيق برنام���ج »التعليم 

للجميع« يف الوطن العربي:

اإن مواجه������ة التحديات تتطب �س������فافية 

جراءات والتدابري املتخذة وحتديد املعايري،  الإ

ولتطوي������ر التعليم وحتقيق برنام������ج التعليم 

�سرتاتيجية التي  خذ بالإ للجميع، لبد من الأ

تقوم على:

توعية املجتم������ع باأهمية التعليم للجميع، 

والتعليم مدى احلياة،واملفاهيم املتعلقة بهما، 

ربع������ة التي حددتها اليون�س������كو  واملب������ادئ الأ

يف تقريره������ا املعنون ب������� )التعليم ذلك الكنز 

املكنون( وهي: التعلم لتكون، التعلم للمعرفة، 

خرين،  والتعل������م للعمل، والتعلم للعي�ض مع الآ

ميان ب�������رصورة التغيري، واإقناع  اإىل جانب الإ

خرين بحتميته، والتدرج يف تكوين املفاهيم  الآ

مثل������ة والنم������اذج  وامله������ارات وا�س������تخدام الأ

امل�ستمدة من خربات املتعلمني ومهاراتهم.
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�س������اليب امل�س������اعدة على  أه������م الأ وم������ن ا

مواجهة التحديات وتطبيق برنامج »التعليم 

للجميع« يف الوطن العربي ما يتعلق ب�:

التخطيط: وعقلنته وتوجيهه يف �س������وء 

�س������اليب املتوفرة،  امل�س������وحات والو�سائل والأ

فغي������اب التخطي������ط ال�س������ليم يوق������ع املربني 

أ�س������ماه )هارت( بالغثيان من اجلعجعة  مبا ا

الرتبوية.

و�س���ع الت�رشيعات والقوانني: التي ترتكز 

اإىل �سيا�س������ة تربوية وا�س������حة ومنفتحة على 

أ�������رصه، والتي حتدد  املجتم������ع وعل������ى العامل با

بو�س������وح املعايري اخلا�سة مبوؤ�س�سات التعليم 

مدى احلياة، وتتيح املجال للطلبة ملمار�س������ة 

حقوقه������م يف املعرفة والتدريب واملمار�س������ة 

واحلوار واملناق�س������ة وجتعل �سوتهم م�سموعاً 

لتلبية ما يحتاجونه يف حياتهم امل�ستقبلية.

فاحلاج������ة ما زال������ت ما�س������ة اإىل قوانني 

وت�رصيع������ات خا�س������ة بالتعليم م������دى احلياة 

للحا�رص  الرتبوي������ة  للمتطلب������ات  ت�س������تجيب 

وامل�س������تقبل. ذلك اأن الدول العربية مازالت 

ترك������ز اهتمامه������ا عل������ى التعليم الر�س������مي، 

�سا�سي والثانوي والتعليم  مبراحله الثلثة: الأ

العايل.

اإحداث مراكز متخ�س�سة يف تنفيذ 

برنامج »التعليم للجميع«

اإن وجود مث������ل هذه املراكز اأمر �رصوري 

لتطبيق املفاهيم واملب������ادئ التي يقوم عليها 

تنفي������ذ ه������ذا الربنامج وكذلك فاإن ت�س������كيل 

املجال�ض املتخ�س�س������ة بالتعليم مدى احلياة 

وامل�سوؤولة عن تطوير ال�سرتاتيجيات طويلة 

مد، وعن حتديد معايري وا�س������حة، ت�سهم  الأ

يف حتقيق جودة التعليم مدى احلياة.

تطوير نظام التعليم

بحي������ث يتي������ح اجلم������ع ب������ني املع������ارف 

وتطبيقاتها، ليكون  التعليم هو احلياة، وليتم 

الربط بني املوؤ�س�س������ات التعليمية واملجتمع. 

وهذا ما دعا اإليه جون ديوي بقوله )�رصورة 

ف������راد، وبينهم وبني  التفاع������ل احلر ب������ني الأ

ن�س������ان يتعلم باملمار�س������ة  ما يحيط بهم( فالإ

وانطلقاً منها.

ال�ستفادة من التطور التكنولوجي 

وا�ستيعابه

خذ بح�س������ناته واإهمال �سيئاته، فقد  والأ

اأحدث تقدم التكنولوجيا تغيرياً يف منظومة 

التعلي������م كلها، وحول������ت اجتاه������ات التعليم 

م������ن املعرفة الو�س������عية اإىل املعرفة البنائية، 
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و�ساعدت يف التوظيف الفعال لوقت املعلمني 

واملتعلمني وطاقاتهم، وال�ستفادة من اقت�ساد 

نته������م م������ن التفك������ري البناء  املعلوم������ات، ومكَّ

وامتلك مهارات متع������ددة وثقافة متميزة، 

ت لهم العمل كمجموعات، �سمن �سبكة  وي�رصَّ

معرفية متنوعة، تتحدى اهتماماتهم وتدفع 

بهم لتحقيق اأف�س������ل قدراتهم، موؤكدة الدور 

الذاتي لكل منهم يف اإغناء بيئته.

كفياء اإعداد املعلمني الأ

القادري������ن عل������ى مواجه������ة التحدي������ات 

واملتخ�س�س������ني يف برام������ج التعلي������م م������دى 

احلي������اة، فعل������ى املعل������م م�س������وؤولية كبرية يف 

مة،  �سياغة ملمح امل�ستقبل وبناء نه�سة الأ

ومهمته متع������ددة املناحي فعليه حتقيق نتاج 

عقلي ومهاري وموقفي لدى طلبته، وي�ستلزم 

�س������الة، واأن يكون  ذل������ك من������ه اأن يتحلى بالأ

ق������دوة، يقوم بدوره كمن�س������ط وحمفز لطلبته 

يف اإطار من ال�سفافية والحرتام لكل منهم، 

خر، واأن ميتلك  و�س������ولً اإىل تغيري الذات والآ

لغة املمار�سة ويتقن فن التعليم الذي هو يف 

جوه������ره يجمع بني ف������ن التفكري املنظم وفن 

بداعي. العمل الإ

ويف الواقع ما زال املعلمون يفتقرون اإىل 

�سلوبية واملهارات العملية املختلفة  املهارات الأ

وخا�سة يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا.

آرت������و )1989( التعليم باأنه  لقد ع������رف ا

اإعادة املعلم احلياة اإىل املعرفة التي ميتلكها 

بحيث يتمكن من م�ساعدة املتعلم على اإعادة 

بنائها بنف�سه. 

التعلي���م الفعال ويتحقق ذلك من 

خال

- اإيجاد طرق اإبداعية يف التدري�ض حتقق 

التفاعل بني الطلب واملعلمني وتتفاعل مع 

املواد التعليمية بطريقة اأكر ذكاء.

ه  - التاأكيد على تعلم احلقائق، فقد وجَّ

»ت�سالرز ديكنز« يف كتابه »ال�سيد غراد غرند 

وقات ال�سعبة« املربني قائًل: يف الأ

ولد والبنات احلقائق  )علموا ه������وؤلء الأ

ول �س������يء غريه������ا فاحلقائق ه������ي وحدها 

املطلوب������ة يف احلياة، ل تزرع �س������واها واقلع 

اأي �س������يء غريها، ت�ستطيع ت�س������كيل العقول 

اعتم������اداً عل������ى احلقائق وحدها ول �س������يء 

أ  �س������وى احلقائق �س������يخدمهم. هذا هو املبدا

أ الذي  أن�س������اأت اأولدي عليه وهو املبدا الذي ا

طفال، مت�سك باحلقائق  أن�سئ عليه هوؤلء الأ ا

�سيدي(.
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ن�ساين يف الرتبية،  �س������لوب الإ - تعزيز الأ

ومتك������ني املتعل������م من اكت�س������اب املهارات من 

خ������لل التدريب������ات امللئمة ملرحل������ة النمو 

التي مير به������ا، ففي مرحلة الطفولة املبكرة 

ومن خ������لل اللعب يتعلم الكثري من املهارات 

�سا�س������ية، وكلم������ا كان تعلمه������ا يف مرحلة  الأ

مبكرة، كان اأف�س������ل فيم������ا بعد، ويف مرحلة 

الطفول������ة الثانية وما يقوم بها من م�س������اريع 

تتو�س������ع خرباته وتتنوع مهاراته، ويف مرحلة 

اليفاع������ة، لبد اأن يك������ون التعلم تفاعلياً بني 

املتعلم واأقرانه ليلب������ي حاجاته الجتماعية 

والعاطفية ولت�س������بح مهارات������ه املعرفية اأكر 

غنًى وتو�سعاً.

- احرتام حق املتعلم يف املعرفة والتدريب 

واملمار�س������ة واحلوار واملناق�سة، وتزويده مبا 

ميكنه من حتقيق اإن�سانيته.

- تعليم التفكري والذي يعد من املو�سوعات 

التي ت�ستقطب اهتمام الباحثني، يقول ديفيد 

بريكنز: )اإن التفكري قدرة تتكون باملمار�س������ة، 

وتتطور على نحو ارتقائي وتدريجي، ويحتاج 

ر�س������اد  جل ذل������ك اإىل التوجيه والإ املتعل������م لأ

واملتابعة، فمهارات التفكري ت�ساعد يف خو�ض 

جم������الت التناف�ض ب�س������كل فع������ال، وحتقيق 

الفائدة لذات الفرد وملجتمعه(.

مه���ارات  عل���ى  امل�ستم���ر  التدري���ب 

العمل احلقيقي

�س������بوع  بحيث يكون التدريب جزءاً من الأ

املدر�سي، ويكون التدريب عن�رصاً رئي�ساً من 

ن�ساطات الطلب يف مرحلة ما بعد املدر�سة، 

وجزءاً من العطلة ال�سيفية، وميكن اأن تكون 

ه������ذه الن�س������اطات تطوعية اأو قد يتقا�س������ى 

�س������احبها بع�������ض التعوي�س������ات املالية، وقد 

يتم تنظيم الن�س������اطات التدريبية من خلل 

املدر�س������ة التي تقوم بتحدي������د مكان تدريب 

أو املوؤ�س�س������ات  أو تق������وم ال�رصكات ا الطال������ب ا

نف�سها بذلك.

اإن اإتاحة الفر�ض للمتعلم للتدريب تك�سبه 

املهارة، وحتقق له النمو والتطور، وتعزز ثقته 

أنه م�ستقل يف عمله،  بنف�سه من خلل �سعوره ا

وقادر على التوا�س������ل والتفاعل مع اجلماعة 

واملب������ادرة والتحكم يف املوقف، والقدرة على 

أ�سبابها، واإتقان  ت�سخي�ض امل�سكلت وحتليل ا

داء، والتق������ومي الذاتي، واأخذ القرار، مما  الأ

خذ باجلديد  يجعله اأكر ميًل اإىل التعلم والأ

من التط������ورات العلمية والتكنولوجية، واأكر 

آرم�س������رتونغ،  قدرة على حتمل امل�س������وؤولية. )ا

.)2008
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وامله������ارات الب�رصية ل معن������ى لها اإل اإذا 

ترجم������ت اإىل تطبيق������ات وم�رصوعات حتقق 

ن�س������ان منوه الذاتي واملعريف، ومتكنه من  للإ

التعامل مع الظروف الطارئة ور�سم خططه 

امل�ستقبلية )جونرت 1993(.

وملا كانت كل مهارة تتطلب تاأمًل ي�سبقها 

فل بد من توفري املزي������د من فر�ض التفكري 

احلر والتاأمل للمتعل������م قبل تنفيذ اأي عمل، 

بغية متكين������ه من التزود مبهارات اأف�س������ل، 

وفهم اأعمق للمع������ارف النظرية )لويز بيلر 

1992( وعل������ى املعلم اأن ي������درك اأن ل اأحد 

ينوب مكان املتعل������م يف تعلمه للمهارات، اإنه 

وح������ده يبني �س������بكة مفاهيمه، وي�س������عى اإىل 

تطبيق معارفه وجتريبها، فالتعلم �س������ريورة 

ينظمها ال�سخ�ض الذي يتعلم.

ويبقى دور املعلم هو م�ساعدة املتعلم على 

بناء منوذجه اخلا�ض للمهارة التي ميار�سها 

ويتلءم معها )كلوبونو وهيتو 1993(.

وعلي������ه اأن يوف������ر بيئة وظيفية منا�س������بة 

قام������ة جمتمعات تعلم  للتعل������م، ومناخ اآمن لإ

ن�س������ان وتطوير مهاراته  �س������غرية، فاإعداد الإ

يج������ب اأن ترتك������ز اإىل الواق������ع، ونظرة املرء 

حمكومة مبوقعه.

فاملهارة احلقة هي التي تقوم على خربة 

املتعلم، وهي التي ت�س������تثمر اأف�سل طاقاته، 

وهي الت������ي جتعل������ه يت�رصف با�س������تقللية، 

ويتكيف مع كل موقف جديد مما يعزز الربط 

بني حياته الدرا�سية واأدواره الجتماعية.

املناهج

اإن التحديات امل�ستقبلية تتطلب تطويراً 

يف املناهج و�سمولً يف حمتواها، بحيث تكون 

مرنة واأ�س������يلة وواقعية وعلمية ومو�سوعية 

وملبية للحاجات النمائية للمتعلمني وقادرة 

عل������ى معاجلة الق�س������ايا املجتمعي������ة وقابلة 

للتعديل يف �س������وء التجرب������ة العملية ونتائج 

البحوث والدرا�س������ات، وهادف������ة اإىل تكوين 

أك������ر عمقاً ت�س������اعد الطلب على  مفاهيم ا

ا�س������تخدام عقوله������م على نحو �س������حيح مع 

تاأكيد احلفاظ على الهوية.

 الطرائق

فادة من معطي������ات الطريقة  �������رصورة الإ

النظمية يف التعليم، والرتكيز على ال�س������بكة 

املفاهيمي������ة للتعليم امل�س������تمر مدى احلياة ؟ 

ن�س������ان الراغب يف العمل يحتاج اإىل تعلم  فالإ

مور، اإن املهمة الرئي�سة مل�ستقبل 
الكثري من الأ

التعليم هو اأن نوجه كل فرد اإىل ما ينا�س������به 
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وندرب������ه عليه. مع مراع������اة الفروق الفردية 

ب������ني املتعلم������ني يف الهتمام������ات والقدرات 

متكامل  كفري������ق  احلاجات،والعمل  وتلبي������ة 

داريني واملعلمني واملتعلمني، وحت�سني  بني الإ

ن�سانية. العلقات الإ

مثل للتكنولوجيا التوظيف الأ

دوات والتقان������ات اللزمة  اإن توف������ري الأ

مد البعيد  للتعلم هي ال�سبيل للتقدم على الأ

أ�سا�س������ي يف اأي تنمية، وكل تغري  وهي عامل ا

يف التجهي������زات والتقانات ي������وؤدي اإىل تغيري 

يف تنظيم املوق������ف التعليمي، اإنها جتعل من 

املعارف التي تعلمها نقاط �سوى على طريق 

املمار�سة العملية.

فال�ستفادة املثلى من التكنولوجيا تتطلب 

تبن������ي مفهوم جديد للتعلي������م وتنظيم جديد 

للبيئة التعليمية يلقي على كل متعلم م�سوؤولية 

تعلمه وفق قدراته التكنولوجية بحيث ت�سبح 

املوؤ�س�سات الرتبوية حمركاً للنمو القت�سادي 

وم�سدراً للمعرفة العلمية التطبيقية.

التقومي

اإن فه������م ممار�س������ات الطلب������ة ودللتها 

ت�ساعدهم يف املواقف اجلديدة.

فل بد من و�س������ع خطة تقوميية مكتوبة 

به������دف الوقوف على �س������مان خربة الطالب 

يف املدر�س������ة والعم������ل، اإىل جان������ب الهتمام 

باختب������ارات التاأهيل، وتدري������ب املتعلم على 

التقومي الذاتي وتقييم امل�ساريع.

وان لعتم������اد برنامج عربي  وق������د اآن الأ

لتقييم الطالب عل������ى غرار الربنامج العاملي 

لتقييم الطالب 

(PISA):	 Programme	 International	

student	Assessment.

وال������ذي ي�س������اعد يف حتدي������د كفاي������ات 

املتعلمني يف الدول العربية جميعها.

توف���ري التموي���ل ال���كايف وامل�ستم���ر 

لتنفيذ الربنامج:

فمما ل �سك فيه اأن �سعف متويل التعليم 

ن�س������ان، واأن النمو القت�سادي  يعوق تنمية الإ

�رصط �رصوري للتنمي������ة الب�رصية واأن التنمية 

الب�رصية والتي هي اأف�س������ل ا�ستثمار تتطلب 

توف������ري التمويل اللزم له������ا، ويبقى املال هو 

ع�س������ب جناح تنفيذ هذا الربنامج، ولي�ست 

الدول������ة هي التي يقع عل������ى عاتقها وحدها 

عبء التمويل بل لبد من م�ساركة املوؤ�س�سات 

القت�س������ادية والقطاعات اخلا�سة فيه، مبا 

ي�سمن تاأمني مراكز تعليم وتدريب مفتوحة 

فيها كل امل�س������تلزمات وبخا�سة التكنولوجيا 

احلديثة.
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للجمي���ع  التعلي���م  ب���ني  الرب���ط 

والتعلم امل�ستمر والعمل:

لبد من الربط بني التعلم امل�ستمر وبني 

القت�سادية  وال�سيا�س������ات  التوظيف  �سيا�سة 

والجتماعي������ة، انطلق������اً م������ن اأن اأعظم ما 

ن�س������ان، واأن عليها اأن  متلك������ه الدول ه������و الإ

ت�سعى جاهدة اإىل ا�ستثمار طاقاته.

والثقاف����ة  للرتبي����ة  العربي����ة  املنظم����ة  دور 

والعلوم يف تطبيق برنامج التعلم للجميع: 

�رصورة و�سع خطة عربية �ساملة تتحلى 

بنظرة تطوري������ة متكاملة تاأخذ باحل�س������بان 

املا�سي واحلا�رص وامل�ستقبل وت�سعى لتحقيق 

أه������داف م�س������رتكة يف �سيا�س������ات التعلي������م  ا

والتدريب، وتت�سمن:

1- ال�س������عي لتحقيق نوعية وكفاءة جيدة 

يف التعليم.

�س������اليب الفعالة للح�سول  2-  حتديد الأ

على تعليم وتدريب جيد.

3- تع������اون ال������دول العربي������ة يف تنفي������ذ 

الربنامج، والنفتاح على العامل باأ�رصه يف هذا 

املجال.

جراءات  اإن مب������ادرة املنظمة للقي������ام بالإ

التالية ي�س������اعد الدول العربي������ة على تنفيذ 

الربنامج، من ذلك: اإيجاد املقايي�ض اللزمة 

املختلف������ة �س������واء يف املج������ال القت�س������ادي 

أو املجال التكنولوجي واملجال  والجتماعي ا

التعليمي الرتبوي والت�سدي مل�سكلت التعليم 

حت������ى عام 2015 على اأن تت�س������من: حتديد 

قائمة املجموعات امل�ستهدفة يف التعليم مدى 

رياف- املوظفون- احلياة )الن�ساء- �سكان الأ

جراءات العملية املنا�سبة. ..اإلخ(. حتديد الإ

حتديد خطة زمنية للتنفيذ

حتدي������د التكاليف لتنفيذ الربامج، ولبد 

نفاق  من تاأمني التموي������ل الكايف، فما زال الإ

على التعليم يف الوطن العربي يقع يف احلدود 

الدنيا �س������من الن�سب العاملية فهناك دول يف 

الع������امل تنفق 20% ومايزيد على التعليم العام 

وحده من ميزانية الدولة.

خامتة

اإن املقاربة اجلديدة لتحديات التعليم يف 

عامل مت�س������ارع التغريات يتطلب اإعادة النظر 

بطرائ������ق عملن������ا الرتبوي، حت������ى ليتخطى 

الزمن قدرات اجليل ومهاراتهم، في�سبحون 

مهم�سني.

ونحن اليوم مدعوون للتدقيق يف حقيقة 

التعلي������م يف الوطن العرب������ي، ومعرفة كيفية 
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تطبي������ق برنامج التعلي������م للجمي������ع، وتعليم 

الكبار، والتعليم مدى احلياة.

واإذا كان������ت اليون�س������كو ق������د قدم������ت يف 

تقريره������ا التعليم ذلك الكن������ز املكنون، فاإن 

�س������لمي ق������د  اأكد على  تراثن������ا العرب������ي الإ

التعليم للجميع والتعليم امل�ستمر فقد جاءت 

َك  آي������ة يف القراآن الكرمي )اْق���َراأْ ِبا�ْسِم َربِّ اأول ا

بِّ  ���ِذي َخَلَق( وجاء يف قول������ه تعاىل )َوُقل رَّ الَّ

ِزْديِن ِعْلم���ًا( ووجه الر�س������ول �سلى اهلل عليه 

و�س������لم اإىل طلب العلم من امله������د اإىل اللحد 

وجعله فري�سة على كل م�سلم.

اإن تناول هذا املو�س������وع الهام واحليوي 

�������رصورة، تغن������ي خ������ربات املعني������ني بالعمل 

الرتب������وي يف الوطن العرب������ي، وتفتح اأمامهم 

آفاقاً لت�سور امل�س������تقبل، وما يجب اأن يكون  ا

عليه.

فنحن جميعاً نتطلع اإىل اإن�س������اننا العربي 

الذي يح�سن بعلمه وخرباته اإنتاج احل�سارة 

وتوظيفها ل�سالح وطنه واأمته.

كرث جودة، ترجمة �ساحلة �سنقر، من�سورات مركز التعريب والرتجمة والن�سر،  - توما�س، اأرم�سرتونغ )2008( املدار�س الأ
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فاق امل�ستقبلية يف البالد العربية، بريوت، دار العلم للماليني. - عبد الدامي، عبد اهلل )2000( الآ

- اليون�سكو )2003( التقرير العاملي للتعليم للجميع بحلول 2015، باري�س، دار ن�سر جاكوب اوديل. 

ولويات، وثيقة مرجعية رقم 4713  - اليون�سك��و )2004( تاأمني التعليم اجليد لكل ال�سباب: التحديات والجتاهات والأ

ربعون. من�سورات اليون�سكو، باري�س. املوؤمتر الدويل للرتبية، الدورة ال�سابعة والأ
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Editor,	Philippines.
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مقدمة

ثني������ة بني اأفرادها  آث������ار التفرقة الإ لطامل������ا عان������ت الب�رشية ول تزال من ا

و�ش������عوبها تلك التفرقة التي  جلبت ول تزال الويالت واملاآ�شي رغم ما �شهدته 

الب�رشية من تطور جبار يف �ش������تى املجالت ورغم اخلطوات ال�شا�ش������عة التي 

أنها بقيت قا�رشة  خطتها يف جمالت العلم والقت�ش������اد وال�شيا�ش������ة..اإلخ اإل ا

رث بالغ التعقيد الذي  يف جمال علم الجتماع ومل ت�ش������تطع التحلل من ذلك الإ

كبل م�ش������رتها وو�ش������م تاريخها بالعار يف مراحل عدة ورغم حماولت علماء 

كاتب وباحث يف القانون )�سورية(.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

التف�سريات ال�سيكولوجية 

ثنية وال�سو�سيولوجية للتفرقة الإ

❁
حممد علي اإبراهيم با�شا
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االجتم������اع الد��ؤبة تف�س������ر تل������ك الظاهرة 

أ�ساليب  �درا�ستها �حتديد اأطرها �من�ساأها �ا

آثاراها ال�سلبية �تهذيبها  مكافحتها لتخفيف ا

�ملحا�ل������ة االنتقال اإىل مرحل������ة جديدة من 

مراحل التطور الب�رشي تنتفي معها التفرقة 

أ� الدين اأ�  أ�س������ا�س الع������رق ا بني النا�س على ا

أ� الل������ون اأ� اجلن�س  ليتفرغ النا�س ملا  اللغة ا

أن�س������نة ه������ذا الع������امل املرتامي  فيه �س������اح �ا

طراف. االأ

- �اإن ما يدعونا حقيقة لا�ستغراب هو 

أ� املتخلفة  عدم قدرة ال�سعوب املتقدمة منها ا

عل������ى جتا�ز ه������ذه العق������دة فحت������ى الد�ل 

أ�سواطا كبرة يف جمال  املتطورة التي خطت ا

ن�س������ان �الدميقراطيات  احلريات �حقوق االإ

ال تزال تع������اين من تلك الظاهرة حتى يومنا 

هذا �تاريخها حافل باملاآ�س������ي املخجلة التي 

ين������دى لها جبني الب�رشية �اإن كان بوطاأة اقل 

من د�ل العامل الثالث.

- �رغب������ة من������ا يف حما�لة تف�س������ر هذه 

ثارها  أبعادها جتنب������ا الآ الظاه������رة بكام������ل ا

ال�س������لبية �حما�ل������ة لارتقاء نحو اإن�س������انية 

أ اأ�الً بدرا�س������ة املق�س������ود  اأف�س������ل فاإننا نبدا

ثنية ثم نبحث  ثنية �اجلماعة االإ قلية �االإ باالأ

أ�س������باب التميي������ز والتحي������ز والعن�رصية  يف ا

�س������باب والتف�س������ريات  ثم نختتم بدرا�س������ة الأ

التفرقة  لتلك  وال�سو�سيوجلية  ال�سيكولوجية 

ثنية. الإ

العرقية:

أك������ر املفاهيم  ميثل الع������رق واحدا من ا

تعقيداً يف علم الجتماع نظرا للتناق�ض بني 

ا�س������تخداماته يف احلياة اليومي������ة من جهة 

�س�������ض العلمية املو�سوعية ملعانيه  وغياب الأ

ودللت������ه من جهة اأخرى كم������ا اأن كثرياً من 

أيامنا هذه  النا�������ض يجانب������ون ال�س������واب يف ا

أ�سا�ض  عندما مييلون اإىل ت�سنيف الب�رص على ا

انتمائه������م اإىل اأعراق خمتلف������ة بفعل العوامل 

البيولوجية ولي�ض م������ن الغريب حدوث هذه 

ن العلماء والباحثني قاموا بعدد  املغالط������ة لأ

كبري من املحاولت لت�س������نيف �س������عوب العامل 

اإىل فئات خمتلفة وقام عدد من الدار�س������ني 

أربع اأو خم�ض  بالتمييز بني النا�ض بو�سعهم يف ا

فئات بينما ا�ستحدث علماء اآخرون ما يزيد 

على ثلثني فئة.

وىل يف  -ظه������رت املحاولت العلمي������ة الأ

أوائل القرن  أواخ������ر الق������رن الثامن ع�������رص وا ا

التا�س������ع ع�رص وكانت مبجملها حتاول تربير 
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النظام الجتماعي بعد انت�س������ار ال�س������يطرة 

وروبية اإىل مناطق و�سعوب 
أو الأ ال�ستعمارية ا

آرثر  اأخ������رى يف العامل وطرح الكونت جوزيف ا

دو غوبينو )1816-1882( الذي يعترب عميد 

املدر�سة العرقية العن�رصية نظريته التي ق�سم 

بي�ض القوقازي  ال�سعوب اإىل ثلثة اأعراق الأ

�سفر املنغويل وكان هذا  �سود الزجني والأ والأ

بي�ض �سفات  الدار�ض يرى اأن لدى العرق الأ

متفوقة من حيث الذكاء وال�س������مو الأخلقي 

رثية هي التي  رادة وه������ذه ال�س������فات الإ والإ

اأدت اإىل ب�سط املجتمعات الغربية �سيطرتها 

على العامل اأما ال�سود فهم يحتلون يف املقابل 

مرتبة دنيا يف قدراتهم ويقرتبون من املرتبة 

احليواني������ة يف افتقارهم للقي������م الأخلقية 

والكتفاء العاطفي وقد ترددت اأ�سداء هذه 

راء يف نزع������ات عن�رصي������ة وعرقية لحقة  الآ

أملانية  مثل حرك������ة اودلف هتلر النازي������ة يف ا

أو�ساط البي�ض  واحلركات التي �س������اعت يف ا

مث������ل حرك������ة كوكلو�������ض كلن يف الولي������ات 

آب������اء النظام العن�رصي  مريكية وا املتح������دة الأ

يف جنوب اأفريقيا قبل انهيار نظام البرتايد 

يف مطلع الت�س������عينات بعد ن�سال طويل قام 

فريقي������ون بزعامة نيل�س������ون مانديل  ب������ه الأ

ويف اأعقاب احلرب العاملي������ة الثانية تهاوت 

جميع املحاولت النظرية العرقية التي تعلي 

بي�ض وتربر تفوق  من خ�س������ائ�ض الرجل الأ

عراق  البي�ض واملجتمع الغربي عامة على الأ

خرى. الأ

ثنية:  الإ

- فيما يوحي ا�ستخدام م�سطلح العرق 

بدللت ومعان عن�رصية قائمة على اأ�س������ول 

ثنية يحمل معنى  بيولوجية ثابتة فاإن مفهوم الإ

ثنية ت�سري اإىل جممل  اجتماعياً خال�س������اً فالإ

املمار�س������ات الثقافية والنظرة التي متار�سها 

أو تعتنقه������ا جماعة من النا�ض ويتميزون بها  ا

خرى ويعتق������د  املنتمون  ع������ن اجلماعات الأ

أنهم يتميزون من الوجهة  اإىل  جماعة اإثنية ا

خرى يف جمتمع  الثقافي������ة عن اجلماعات الأ

ما وتعمل اخل�س������ائ�ض املختلفة على متييز 

خرى  ثني������ة اإحداها ع������ن الأ اجلماع������ات الإ

أبرز هذه ال�س������مات املمي������زة: اللغة اأو  ومن ا

أ�ساليب اللبا�ض  أو ال�سللة والدين وا التاريخ ا

ثنية ه������ي مما يجري  والزين������ة والفوارق الإ

تعلمه واكت�س������ابه يف �سياق اجتماعي ب�سورة 

كلية ولي�������ض ثمة جانب فط������ري اأو غريزي 

ثنية فه������ي كلها ظاهرة  يف اخل�س������ائ�ض الإ
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اجتماعية خال�س������ة يج������ري اإنتاجها واإعادة 

اإنتاجها على مر الزمن.

ثنية: مفهوم اجلماعة الإ

- م������ن املفهوم������ات الرئي�س������ية يف العلم 

أو  الجتماع������ي مفه������وم اجلماع������ة العرقية ا

ثنية فكلمة اإثنية م�س������تقة من اأ�سل يوناين  الإ

أو  أم������ة ا أو ا )ETHNO(  مبعن������ى �س������عب ا

جن�ض ويف الع�سور الو�سطى كان يطلق هذا 

وروبي������ة على من هم  اللف������ظ يف اللغ������ات الأ

أو يهوداً  ولكن يف الع�سور  لي�سوا م�سيحيني ا

احلديثة اأ�س������بح اللفظ ي�س������تخدم يف العلوم 

الجتماعية لي�سري اإىل جماعة ب�رصية ي�سرتك 

اأفرادها يف العادات والتقاليد واللغة والدين 

�سل  واأي �سمات اأخرى مميزة مبا يف ذلك الأ

أو امللم������ح الفيزيقي������ة اجل�س������مانية ولكنها  ا

تعي�������ض يف نف�ض املجتمع والدولة مع جماعة 

اأو جماعات اأخ������رى تختلف عنها يف اإحدى 

هذه ال�سمات.

- وملحظة التمييز يف هذه ال�س������فة اأو 

ال�سفات امل�س������رتكة يف اأفراد جماعة معينة 

وتباينه������ا عن جماعات ب�رصية اأخرى ينطوي 

عل������ى عن�رص ذات������ي وعن�رص مو�س������وعي - 

أو  العن�رص املو�س������وعي هو وجود الختلف ا

التباين بالفعل يف اأي من املتغريات املذكورة 

�س������ل  الدين–الثقافة-الأ )اللغ������ة-  أع������له  ا

أما  القومي- املكاين- ال�س������مات الفيزيقية( ا

العن�رص الذات������ي فهو اإدراك اأفراد اجلماعة 

خ������رى القريبة منها  واإدراك اجلماع������ات الأ
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لهذا التمايز والتباين وهو يوؤدي اإىل ال�سعور 

بالنتم������اء اإىل جماع������ة معين������ة يف مواجهة 

خرى اجلماعات الأ

- وقد تتفاوت درجات كًل من العن�رصين 

املو�س������وعي والذات������ي من موق������ف اإىل اآخر 

ومن مرحل������ة تاريخية اإىل اأخ������رى فالتباين 

املو�سوعي يف اللغة مثل قد تتفاوت درجاته 

العربية(  من الختلف الكامل )الرمنية – 

اللهج������ات  يف  الطفي������ف  الخت������لف  اإىل 

ويف اإطار نف�������ض اللغة )اللهج������ة العراقية- 

امل�رصية- املغربية( وي�س������دق ال�س������يء نف�سه 

على التباين الديني الذي قد تتفاوت درجاته 

م������ن الخت������لف الهائل )ديانات �س������ماوية- 

ديان������ات غ������ري توحيدية( اإىل اخت������لف اأقل 

درجة مثل التباين داخل الديانات التوحيدية 

�سلم واليهود وامل�سيحية( اإىل  )التباين بني الإ

اختلف مذهبي اأقل مثل )الربوت�س������تانتية- 

الكاثوليكية( يف امل�سيحية

- وامله������م م������ن وجه������ة نظ������ر التفاع������ل 

ثنية لي�ض هو  والعلقات ب������ني اجلماعات الإ

عن�رص التباين املو�س������وعية اأو درجة تفاوتها 

دراكات  بل ما قد يرتتب عليها من حدة يف الإ

الذاتية ومن مواق������ف واجتاهات اجتماعية 

�سيا�س������ية وانعكا�ض ذلك يف اأمناط ال�سلوك 

خرى  ثنية الأ والعلقات جتاه اجلماعات الإ

أو املتفاعل������ة معها فقد يكون  املج������اورة لها ا

الختلف املو�س������وعي يف اأي من املتغريات 

ثنية كبرياً ولكن اأفراد اجلماعات املتفاعلة  الإ

أو املتجاورة ل ي�سفون على هذا الختلف  ا

اأهمية تذكر.

قليات: قلية  والأ الأ

قليات يف  - ي�س������يع ا�ستخدام م�سطلح الأ

أو�ساط علماء الجتماع املحدثني ل للدللة  ا

ح�س������ائي لفئة  أو الإ على احلجم الع������ددي ا

ح�سائي  معينة من ال�س������كان ففي املفهوم الإ

قلي������ة باعتبارها دللة  العددي ي�س������ار اإىل الأ

عل������ى فئة متمي������زة بخ�س������ائ�ض معينة يقل 

حجمها عن جمموع عدد ال�س������كان العام مثل 

أو فئة من  فئة العم������ر بني )70-80 �س������نة( ا

يزيد طوله عن 2م وكثرياً ما ت�س������اف �سفة 

قلية لتمييز جمموعة  ثنية بعد م�سطلح الأ الإ

ما من الوجهة الجتماعية بخ�سائ�ض معينة 

�سواء منها ما يتعلق بال�سمات الثقافية ورمبا 

أو ب�سفات ج�سمانية. القيمية ا

- وميي������ل علماء الجتماع اإىل النظر اإىل 

ثنية الت������ي تعي�ض يف املجتمعات  قليات الإ الأ
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جماع������ات  باعتباره������ا  عموم������ا  الغربي������ة 

م�ست�س������عفة ولكنها حتاف������ظ على قدر كبري  

من الت�س������امن والنتماء فيم������ا بينها كما اأن 

قلية  بع�ض الباحثني ي�ستخدمون م�سطلح الأ

ح�س������ائي بل مبعنى  أو الإ دبي ا ل مبعن������اه الأ

ثنية ل�سيطرة فئة اأخرى  خ�سوع هذه الفئة الإ

اأقوى منها يف هرم الرتاتب الجتماعي ذلك 

ثنية غالب������اً ما يحمل  قلية الإ اأن مفه������وم الأ

معنى ال�ست�سعاف يف جمتمع ما بينما ميثل 

ه������وؤلء اأغلبية �س������احقة يف املجتمعات التي 

وفدوا منها عرب تاريخهم احل�ساري.

التمييز والتحيز والعن�رشية:

حي������ان ترتبط مظاهر  - يف كث������ري من الأ

ثنية يف نظر علماء  قليات الإ ا�ست�س������عاف الأ

الجتماع ب�سيوع مواقف التمييز واللم�ساواة 

�سدها على امل�ستويات الفردية والجتماعية 

اإىل  حي������ان  الأ بع�������ض  يف  ت�س������ل  اأن  اإىل 

امل�ستوى املوؤ�س�س������ي املتمثل بتطبيق القوانني 

أو  وال�ستخدام يف القطاعني العام واخلا�ض ا

أو املهنية كما  ن�س������طة ال�سيا�س������ية ا مزاولة الأ

أنه رغم تهافت  ي�س������ري علماء الجتم������اع اإىل ا

�س�������ض العلمية املوهومة للتف������وق العرقي  الأ

واختفاء نظام الف�سل العن�رصي يف الوليات 

مريكية يف ال�س������تينيات وانهيار  املتح������دة الأ

نظام التفرق������ة العن�رصية يف جنوب اأفريقيا 

يف مطلع الت�سعينيات من القرن املا�سي فاإن 

أو العن�رصية القدمية قد ا�ستعي�ض  العرقية ا

عنه������ا يف املجتمع������ات الغربية فيما ي�س������مى 

العن�رصي������ة اجلدي������دة ويطلق اأح������د علماء 

الجتماع على هذه الظاهرة ا�سم العن�رصية 

الثقافي������ة ويتمث������ل هذا ال�س������كل اجلديد يف 

تغليب ثقافة معينة اأو منظومة من القيم مع 

أو قيم تتبناها  النظ������ر بازدراء اإىل ثقاف������ات ا

ومتار�س������ها �رصائح اأخرى يف املجتمع الواحد 

ويتجلى ذل������ك يف قوانني الهجرة املطبقة يف 

أو تقلل  املجتمع������ات الغربية التي ت�س������تثني ا

أو  هج������رة جماعات اإثني������ة حم������دودة اإليها ا

الرتكي������ز يف املجتمعات التي تدعي التعددية 

غلبية البي�س������اء مع  الثقافي������ة على ثقافة الأ

احلط من قدر الثقافات والقيم التي تنتمي 

اإليه������ا جمموع������ات اإثنية اأخ������رى يف املجتمع 

أم������ا العن�رصية املوؤ�س�س������ية فهي يف راأي كثري  ا

من الباحثني �س������ائعة يف املجتمعات الغربية 

وقد تغلغلت ور�س������خت يف بنية املوؤ�س�س������ات 

مثل ال�رصطة واخلدمات ال�سحية واملدار�ض 

وكثري من معاه������د الدرا�س������ة العليا ومراكز 
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ال�ستخدام يف القطاعني العام واخلا�ض.

التف�س���ريات ال�سيكولوجية للتفرقة 

ثنية: الإ

- هناك مقاربتان نظريتان يف علم النف�ض 

قد ت�س������اعدان على فهم التوجهات املتميزة 

�س������باب الت������ي يعلق كثري م������ن النا�ض من  والأ

ثنية. اأجلها اأهمية خا�سة على الفوارق الإ

وىل على اأن التمييز  - وتعتمد املقاربة الأ

أ�سا�س������ه م������ن خ������لل النمذجة اأو  يدور يف ا

التفكري التنميطي اأي اإ�سباغ خ�سائ�ض ثابتة 

اأو مت�سلبة على جماعة ب�رصية ما فقد يلجاأ 

أو  ف������راد اأو حتى اجلماع������ات اإىل مناذج ا الأ

اأمناط وقوالب جاهزة للتعبري عن كب�ض فداء 

فع������ال وت�رصفات ل علقة لهم بها وينت�رص  لأ

أو ا�س������تخدامها كب�ض فداء يف  لوم ال�سحية ا

و�س������اع ال�سيا�س������ية التي قد يغ������ايل فيها  الأ

قوى يف فر�ض �س������طوته على فئة  الطرف الأ

م�ست�سعفة وي�سيع موقف التمييز هذا جتاه 

فراد نظرا ل�س������هولة  ثنية والأ اجلماع������ات الإ

فراد  أو الأ ا�س������تخدامهم من جانب الفئ������ات ا

كر �سطوة وقوة الأ

- وعل������ى م�س������توى النزع������ات واأمن������اط 

ال�س������لوك الف������ردي ت������رى املقاربة النف�س������ية 

الثاني������ة اأن هن������اك نوعا م������ن النا�ض تتحكم 

فيهم اعتبارات تن�سئتهم الجتماعية املبكرة 

وجتعلهم ميالني اأكر من غريهم اإىل التفكري 

�س������قاطي الذي ميثل نزعة  أو الإ التنميط������ي ا

الفرد اإىل اإ�س������قاط رغبات������ه وفورات مزاجه 

خري������ن وتربز يف  وحلظات غ�س������به على الآ

هذا ال�س������ياق الدرا�سة ال�سهرية التي اأجراها 

تيودور ادورنو وزملوؤه قبل اأكر من ن�س������ف 

قرن عن ال�سخ�سية الت�سلطية.

التف�سريات ال�سو�سيولوجية للتفرقة 

ثنية: الإ

الت������ي  ال�س������يكولوجية  لي������ات  الآ اإن   -

اأع�س������اء جميع  ا�ستعر�س������ناها توج������د بني 

أ�س������باب  املجتمعات وت�س������اعدنا يف تف�س������ري ا

ثنية يف خمتلف الثقافات  انت�سار العداوات الإ

أنها من جهة اأخرى ل تعطينا اإل القليل  غري ا

يف معر�ض اإي�س������اح العملي������ات الجتماعية 

الت������ي تت�س������منها التفرقة وهن������ا يجيء دور 

ف������كار الت������ي طرحه������ا علم������اء الجتماع  الأ

لتف�سري هذه العمليات حيث تدور الت�سورات 

ثني على  ال�سو�س������يولوجية ع������ن ال�������رصاع الإ

امل�س������توى العام يف ثلثة حماور هي التمركز 

ثنية وتخ�سي�ض  ثني وانغلق اجلماعة الإ الإ
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ثني اإىل  املوارد وت�س������ري ظاهرة التمرك������ز الإ

جانب مقرونا بامليل  التوج�ض وال�سك جتاه الأ

خري������ن مبعايري ترتكز  اإىل تقييم ثقافات الآ

وىل نف�س������ها وتظهر  على ثقافة اجلماعة الأ

جمي������ع الثقاف������ات تقريبا ه������ذه النزعة اإىل 

ثني التي يلزمها يف اأحيان كثرية  التمركز الإ

امليل اإىل التفكري التنميطي ويف هذه احلالة 

جانب باعتبارهم غرباء وبرابرة  ينظر اإىل الأ

اأو منحطني اأخلقيا وهذه هي الطريقة التي 

أبناء الثقافات  نظرت فيها اأكر املدنيات اإىل ا

ال�س������غرية مما اأدى اإىل م�س������ادمات اإثنية ل 

ح�رص لها عرب التاريخ.

ثن������ي جنباً اإىل  - وقد ي�س������ري التمركز الإ

جن������ب مع انغلق اجلماعة الذي ي�س������ري اإىل 

حمافظ������ة املجموعة على احلدود الفا�س������لة 

خرين ويجري ت�س������كيل هذه  بينها وب������ني الآ

احلدود عن طريقة و�س������ائل اإق�سائية حتدد 

وتر�سخ حواجز الف�س������ل بني جمموعة اإثنية 

واأخرى.

- وت�س������مل هذه الو�س������ائل حظر التزاوج 

بني اجلماعات وفر�ض قيود على العلقات 

أو بن������اء احلواجز  القت�س������ادية والتجاري������ة ا

املادية بني اجلماعات كما يف حالت الغيتو 

حيان تقوم  والف�سل العن�رصي ويف بع�ض الأ

اجلماعات املت�ساوية يف القوة والنفوذ بو�سع 

ح������دود النغلق ب�س������ورة م�س������رتكة اإذ يقوم 

اأع�ساء كل من الفئتني باحلفاظ على م�سافة 

ب������ني اجلماعت������ني دون اأن تق������وم اأي منهما 

خر غري اأن  مبحاولة فر�ض �سيطرتها على الآ

كر �س������يوعا هو اأن تهيمن جمموعة اإثنية  الأ

على اأخرى من خلل تخ�س������ي�ض املوارد يف 

املجتمع مما ي�سفر عن ماأ�ساة  اللم�ساواة يف 

توزيع الروة واملكا�سب املادية

- وم������ن ج������راء خطوط النغ������لق هذه 

تن�س������اأ اأعن������ف ال�رصاعات ب������ني اجلماعات 

ن هذه املع������امل هي التي تدل  على  ثني������ة لأ الإ

حالة اللم�س������اواة والتفاوت يف توزيع الروة 

وال�س������لطة واملنزلة الجتماعية وي�س������اعدنا 

ثني عل������ى فهم الفوارق  مفه������وم النغلق الإ

املختلف������ة الظاهرة اأو اخلفية التي تف�س������ل 

أ�س������باب  ب������ني اجلماع������ات فهي ل ت�رصح لنا ا

أو التحر�ض الذي  أو ال�������رصب ا اإط������لق النار ا

ق������د تتعر�ض له اإحدى اجلماعات فح�س������ب 

بل تو�س������ح لنا الدوافع التي حترم اأع�ساءها 

أو منا�س������ب  م������ن احل�س������ول عل������ى وظائف ا

أو تعليم لئق اأو مكان ملئم لل�سكن  منا�سبة ا
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قامة فقد تق������وم اجلماعات التي تتمتع  والإ

بهذه المتي������ازات باأعمال بالغة العنف جتاه 

خرين للمحافظة على موقعها املتميز كما  الآ

اأن اجلماعات امل�ست�سعفة تتحول اإىل العنف 

باملثل يف املحاولة لتح�سني اأو�ساعها.

- وحاول بع�ض الدار�س������ني تتبع النزعة 

العن�رصية اإىل اأ�سولها يف الثقافة العامة يف 

�س������ارة اإىل اأن هذه الظاهرة  املجتمع م������ع الإ

متث������ل ا�س������تجابة طبيعية م������ن جانب القوى 

أوق������ات التغيري  الجتماعي������ة املحافظ������ة يف ا

وعدم ال�س������تقرار وترى التف�سريات الثقافية 

أ�سكال الدفاع �سد  يف العن�رصية �س������كل من ا

أ�ساليب العي�ض  أو ا أو اللغات ا ا�ستحداث العادات ا

التي تهدد الو�س������ع الراهن غري اأن مثل هذه 

نها ل تو�سح  التف�س������ريات ل تفي بالغر�ض لأ

لنا ارتباط النزعة العن�رصية بالبنى والقوى 

الفاعلة على م�ستوى املجتمع مبجمله ل على 

فراد فح�سب. م�ستوى الأ

- ويف املقاب������ل تعنى نظري������ات ال�رصاع 

بدرا�سة ال�س������لة بني العن�رصية والتمييز من 

جه������ة وعلقة القوة واللم�س������اواة من جهة 

أوائل املقارب������ات ال�رصاعية  اأخرى وكان������ت ا

أث������رة اإىل حد بعيد  لق�س������ية العن�رصي������ة متا

بالنظ������رة املارك�س������ية الت������ي تعت������رب النظام 

القت�س������ادي ه������و العامل املح������دد جلوانب 

خ������رى ويرى بع�������ض املتطرفني  املجتم������ع الأ

املارك�س������يني اأن العن�رصي������ة هي م������ن نتائج 

أ�سمالية وينتقدون الطبقة احلاكمة التي  الرا

العبودية وال�ستعمار والعن�رصية  ا�ستخدمت 

العرقية بو�س������فها اأدوات ا�س������تغلل الطبقة 

العاملة غري اأن املارك�س������يني اجلدد يختلفون 

مع �س������ابقيهم يف هذه النظرة التي يعتربونها 

متزمتة و�ساذجة ويرون اأن العن�رصية لي�ست 

ح�سيلة للقوى القت�سادية مبفردها وتطرح 

أراء اأخرى  جمموعة م������ن هوؤلء الدار�س������ني ا

حول ن�س������وء العن�رصية ويف حني يقرون باأن 

أ�سمايل للعمال هو واحد من   ال�س������تغلل الرا

�س������باب فاإنهم ي�س������ريون اإىل جمموعة من  الأ

املوؤثرات التاريخية وال�سيا�سية التي اأدت اإىل 

أنواع جديدة من العن�رصية يف بريطانية  ظهور ا

يف ال�سبعينات والثمانينات من القرن املا�سي 

ويرى ه������وؤلء اأن العن�رصي������ة ظاهرة مركبة 

متعددة الوجوه ت�س������مل التفاعل بني املواقف 

ثنية  واملعتق������دات التي حتمله������ا الكيانات الإ

والطبقات العاملة وي�س������يف هوؤلء اأن جمال 

فكار  أو�سع بكثري من الأ النزعة العن�رصية هو ا
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القمعي������ة الت������ي حتملها ومتار�س������ها النخب 

القوية �سد اجلماعات امللونة التي ل تدخل 

بي�ض. يف عداد اجلن�ض الأ

ثني: ثني وال�رشاع الإ التكامل الإ

- تتميز كثري من دول العامل اليوم برتكيبة 

ثنيات وقد تكون هناك  اجتماعية متعددة الإ

ثني �س������واء  اأ�س������ول تاريخي������ة لهذا العقد الإ

أو املعلنة وي�س������دق ذلك  يف جوانبه اخلفية ا

وروبية وعلى  مريكية الأ على املجتمع������ات الأ

آ�سيا وا�سرتاليا واأفريقيا  جمتمعات كثرية يف ا

ثنيات يف بع�ض املجتمعات  وقد تزايد تعدد الإ

احلديثة يف اأعقاب ال�سيا�سات التي انتهجتها 

خرية لت�سجيع الهجرة اإليها  خلل العقود الأ

أو ب�س������بب ال�سيا�س������ات ال�س������تعمارية التي  ا

أرا�سي  وروبية على ا مار�ستها بع�ض الدول الأ

آ�سيا واأفريقيا خلل القرون  �سعوب اأخرى يف ا

الثلثة املا�سية 

- ومع ت�س������ارع العومل������ة وعمليات التغري 

الجتماع������ي يف عاملنا املعا�رص ف������اإن التنوع 

ثني وما ينطوي عليه من فوائد وتعقيدات  الإ

يطرح حتديات جدية اأمام اأعداد متزايدة من 

البل������دان فالهجرة العاملية اآخذة بالتزايد مع 

تو�سع عمليات التكامل يف القت�ساد العاملي 

كما اأن حترك التجمعات الب�رصية واختلطها 

بع�س������ها ببع�������ض لبد اأن ت�س������هد مزيداً من 

كثافة التفاعل بني ال�سعوب يف امل�ستقبل ومن 

جهة اأخرى فاإننا ن�س������هد ت�س������اعد التوترات 

ثنية يف كثري من جمتمعات العامل وقد اأدى  الإ

بع�س������ها بالفعل اإىل تفكيك الكيان ال�سيا�سي 

والقت�س������ادي يف دول كانت ت�سم جماعات 

اإثني������ة متعددة مثل بع�������ض دول البلقان كما 

اأن بع�ض هذه الدول مثل يوغ�سلفية �سابقا 

�س������هدت ما اأ�س������بح يعرف ب�سيا�سة التطهري 

العرق������ي التي تق������وم يف جوهرها على خلق 

مناطق متجان�سة ومت�س������ابهة اإثنياً بعد طرد 

خرى املغاي������رة لها وتهجريها  اجلماعات الأ

أرا�س������يها وقد نفذت هذه ال�سيا�س������ات  من ا

ثنية عندما قام ال�رصبيون بطرد  العرقية الإ

لوف من امل�سلمني من كرواتيا عام  ع�رصات الأ

1992 وتهجريهم واغت�ساب ن�سائهم و�سلب 

ممتلكاتهم وقد �سنت احلرب يف كو�سوفو عام 

1999 بعد قيام القوات ال�رصبية مبمار�س������ة 

لبان  التطه������ري العرقي عل������ى امل�س������لمني الأ

قليم وكان  وتهجريهم من موطنهم يف ذلك الإ

ثني يف البو�سنة كو�سوفو  من نتائج ال�رصاع الإ

ثني اإىل ق�سية عاملية واإىل  اأن حتول النزاع الإ
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لف من اللجئني اإىل الدول  هجرة مئات الآ

املجاورة.

للجماع���ات  احلرك���ي  الت�سني���ف 

ثنية: الإ

- هن������اك نظ������ام ت�س������نيفي للجماعات 

ثني������ة ل يتوقف عند املتغ������ريات الهيكلية  الإ

ثني ول عند ولدة  التي ين�ساأ عنها التنوع الإ

منط العلقات ال�سائدة بني هذه اجلماعات 

ثنية يف املجتمع نف�س������ه بل مي�سي اإىل ما   الإ

حتدثه من حركات اجتماعية �سيا�سية داخل 

كل جماع������ة وبني هذه اجلماع������ات ونقطة 

البدء يف الت�س������نيف احلركي هي عدم قبول 

ثنية لو�سعها الراهن يف املجتمع  اجلماعات الإ

ومتردها على منط العلقات ال�س������ائدة فيه 

بينها وبني غريها من املجتمعات.

أو التم������رد قد تختلف  - ع������دم القب������ول ا

أ�س������كاله  أ�س������بابه كما قد تختلف ا أو تتع������دد ا ا

ودرجاته ولكنه حني يتبل������ور يف تيار هادف 

اإىل حتقيق مرام معينة وحينما يتوافر لهذا 

طار التنظيمي  التيار قيادة وحد اأدنى من الإ

أو يلتف حوله عدد معقول من  ويدخل في������ه ا

ثنية فاإنه يتطور اإىل حركة  اأفراد اجلماعة الإ

اجتماعية وميكن ت�سنيف هذه احلركات على 

كر جدوى: أ�سا�ض ما تهدف اإليه هو الأ ا

1- احل������ركات الن�س������هارية: هن������ا جتد 

أو اأكر من  ثنية اأن خا�س������ية ا ال�رصاع������ات الإ

أو  أو ال�سللة ا خ�سائ�س������ها الهيكلية )الدين ا

أو م�س������اواتها  الثقافة( توؤدي اإىل عدم قبولها ا

غلبية ب�س������كل كامل وق������د تخل�ض اإىل  مع الأ

اأن تفرده������ا بهذه اخل�س������ائ�ض الهيكلية هو 

امل�سوؤول عن التع�س������ب �سدها والتفرقة يف 

غلبية اأو اجلماعات  معاملتها من جان������ب الأ

خرى وطبقا لهذا ال�ستقراء ي�سبح  ثنية الأ الإ

هدف اجلماعة مزدوج������اً. اأولً- اأن تتخلى 

مكان عن ال�سفات املميزة لها )مثل  بقدر الإ

�س������لية( وثانياً  أو ديانتها الأ أو لغتها ا ثقافتها ا

مكان كل اخل�س������ائ�ض  – اأن تتبن������ى بقدر الإ

غلبي������ة اأو جلماعة اإثنية اأخرى  الهيكلية للأ

تعتربه������ا اأكر حظا واأعلى مكانة يف املجتمع  

ثنية  ويكون برنامج احلرك������ة الجتماعية الإ

يف ه������ذه احلالة هو ت�س������جيع اأفرادها على 

�س������لية من  التخل������ي عن مقومات اإثنيتهم الأ

ناحية واإزالة العوائق وال�سعوبات التي حتول 

غلبية اأو اجلماعة  دون تبنيهم خل�سائ�ض الأ

ثني������ة املطلوب اللتحام بها والذوبان فيها  الإ

ويدخل يف اإزالة العوائق وال�س������عوبات اإلغاء 

أو التقالي������د التي متن������ع التزاوج  القوان������ني ا
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وامل�س������اهرة والخت������لط والتفاعل املكثف 

ثنية وغريهم  أف������راد هذه اجلماع������ة الإ بني ا

غلبية  غلبي������ة واأحياناً ترحب الأ من اأفراد الأ

بذلك الهدف وتتع������اون يف حتقيقه واأحيانا 

اأخرى ترف�ض وتعرقل هذا املطلب.

عملي������ة  الندماجي������ة:  احل������ركات   -2

ثني هذه تفرت�ض اأن اجلماعات  الندماج الإ

الداخل������ة فيها متقاربة يف ال�س������لطة واملكانة 

أو التفوق على  ول ت�سعر اإحداها بال�ستعلء ا

خ������رى لذلك ل  اجلماع������ة اأو اجلماعات الأ

تقف بينهم حواجز قوية يف التفاعل املكثف 

أو ال�ستعارة احل�سارية والثقافة املتبادلة بني  ا

آليات هذا  خرى ورمبا كانت اأهم ا واحدة والأ

الندم������اج التكاملي هي الت������زاوج بني اأفراد 

ثنية يف املجتمع نف�س������ه وقد  اجلماع������ات الإ

تكون دوافع ومربرات هذا الندماج التكاملي 

ح�سا�ض مبخاطر  أو الإ هي امل�سالح امل�سرتكة ا

أو اإيديولوجية جديدة  أو  دعوة دينية ا م�سرتكة ا

واملوؤرخون الجتماعيون لن�ساأة الدول القومية 

يذهبون اإىل اأن نواة معظمها كان احتادا بني 

الع�سائر والقبائل يف رقعة جغرافية متجاوزة 

حد هذه العتبارات  ويف التاريخ احلديث  لأ

توجد اأمثلة عديدة حلركات الندماجية بني 

ثنية بحيث ت������وؤدي اإىل انبثاق  اجلماعات الإ

وح������دة قومية متجان�س������ة وميك������ن اأن نذكر 

نيجرييا وباك�س������تان وبنغلد�ض ولبنان كاأمثلة 

لتلك املحاولت.

3- احلركات التعددية: النوع الثالث من 

ثنية  يه������دف اإىل احتفاظ كل  احل������ركات الإ

ثنية  مع امل�س������اواة  جماعة بخ�سو�س������يتها الإ

يف احلقوق ال�سيا�س������ية واملدنية ويطلق على 

يديولوجي������ة مذهب التعددية والذي  هذه الإ

ينطوي عل������ى رف�ض الذوب������ان والندماجية 

وال�س������تعلئية يف  ال�سيا�سية  والنف�س������الية 

اآن واح������د وم������ن ناحي������ة اأخ������رى توؤمن هذه 

ثنية  يديولوجي������ة بقيمة اخل�سو�س������ية الإ الإ

وبالتنوع احل�س������اري يف اإطار وحدة املجتمع 

ال�سيا�سي  بتعبري اآخر  تنطوي التعددية على 

ثنية اأي امل�س������اواة  نوع م������ن الدميقراطية الإ

أم������ام القانون دون  يف احلق������وق والواجبات ا

اأن يك������ون ثمن ذلك  تخل������ي اأي جماعة عن 

خ�سو�سيتها وتراثها وطريقتها يف احلياة 

بع�������ض  ال�س������تعلئية:  احل������ركات   -4

�سباب متعددة قد تنمي  ثنية ولأ احلركات الإ

بني اأفرادها نزعة التفوق وال�س������تعلء على 

غريها من اجلماع������ات التي تعي�ض معها يف 
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نف�ض املجتم������ع ويف نف�ض الوقت تدرك هذه 

اجلماعة ذات ال�س������عور اجلمعي ال�ستعلئي 

اأن م�ساحلها متلي عليها البقاء والتعاي�ض يف 

نف�ض املجتمع ال�سيا�س������ي مع جماعات اإثنية 

اأخرى وانطلقا من ذلك تتبلور اإيديولوجية 

أو �س������منية توؤمن بالتعاي�ض مع عدم  �رصيحة ا

امل�ساواة فهي ل تريد اأن تنف�سل اجلماعات 

خ������رى ع������ن املجتم������ع ال�سيا�س������ي املتعدد  الأ

أ  ثنيات ولكنها يف الوقت نف�سه ل تقبل مبدا الإ

امل�س������اواة يف احلقوق والواجبات ال�سيا�س������ية 

واملدني������ة وم������ن هنا يرتك������ز ن�س������الها حول 

أتها  الو�س������ول اإىل ال�س������لطة اإن مل يكن قد تبوا

أيديها فهي  بالفع������ل واإذا كانت ال�س������لطة يف ا

أو بن�س������يب  تريد احتكارها والحتفاظ بها ا

ثنية  �سد منها وغالبا ما تقدم احلركات الإ الأ

هدافها  ال�س������تعلئية تربيرات اإيديولوجية لأ

وممار�ساتها لحتكار ال�سلطة والت�سلط على 

خري������ن قد تك������ون هذه التربي������رات دينية  الآ

)حق������ا اإلهيا اأو وعدا يف كتب �س������ماوية مثل 

أو �سللية )تفوق  مقولة �س������عب اهلل املختار( ا

�س������مر اأو  بي�ض وتدين العن�رص الأ العن�رص الأ

أو ثقافية)تفوق  �سود يف الذكاء والقدرات( ا الأ

احل�سارة الغربية ور�سالتها يف التنوير وقيادة 

أو اقت�سادية )جماعة اإثنية معينة  خرين( ا الآ

نتاج ودفع  هم  يف الإ هي التي تقوم بالدور الأ

ال�رصائب ومتويل الدولة( اأو وطنية )جماعة 

اإثني������ة معينة اأكر التزاما واإخل�س������ا واأقوى 

دفاعاً ع������ن الكيان الوطن������ي من غريها من 

اجلماعات( اأو وجودية )جماعة اإثنية توؤمن 

خرين باأنه ل  أو توحي للآ يف قرارة نف�س������ها ا

بقاء لها اإذا متتعت مبركز ا�ستعلئي يف قمة 

أّياً كانت التربيرات فاإنها تخلق  ال�س������لطة( وا

ثنية  ردود فعل معاك�س������ة لدى اجلماعات الإ

خرى. الأ

خامتة: 

- ومع ت�س������ارع العومل������ة وعمليات التغري 

الجتماع������ي يف عاملنا املعا�رص ف������اإن التنوع 

ثني وما ينطوي عليه من فوائد وتعقيدات  الإ

أم������ام اأعداد متزايدة  يطرح حتديات جدية ا

م������ن البلدان فالهجرة العاملية اآخذة بالتزايد 

مع تو�س������ع عملي������ات التكامل يف القت�س������اد 

العامل������ي كما اأن حت������رك التجمعات الب�رصية 

واختلطها بع�س������ها ببع�ض لبد اأن ت�س������هد 

مزي������داً من كثافة التفاعل بني ال�س������عوب يف 

امل�س������تقبل وم������ن جهة اأخ������رى فاإننا ن�س������هد 

ثني������ة يف كث������ري من  ت�س������اعد التوت������رات الإ
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¥µ

جمتمعات العامل وقد اأدى بع�سها بالفعل اإىل 

تفكيك الكيان ال�سيا�سي والقت�سادي خلل 

العقد املا�س������ي يف دول كانت ت�سم جماعات 

اإثنية متعددة مثل بع�ض دول البلقان كما اأن 

بع�ض هذه الدول مثل يوغ�س������لفية �س������ابقاً 

�س������هدت ما يعرف ب�سيا�سة التطهري العرقي 

كما �س������هد القرن الع�رصين اأحداثاً وتطورات 

خطرية تدخل يف عداد احلروب واحلملت 

الهادفة اإىل اإبادة �س������عوب اأو جماعات اإثنية 

رمن يف اأواخر عهود  باأكملها مثلما حدث للأ

مرباطوري������ة العثمانية ومثلم������ا قامت به  الإ

أملانية النازية ومث������ل املذابح التي قامت بها  ا

غلبي������ة يف رواندا من قبائل الهوتو �س������د  الأ

قلية املتمثلة بقبائل التوت�سي كما كان من  الأ

بع�ض نتائج احلروب واحلملت هذه �سقوط 

نظمة ال�سيا�س������ية واقتياد زعمائها  بع�ض الأ

اإىل حماكم دولية بعد اتهامهم بجرائم �س������د 

ن�سانية. الإ

علم الجتماع اأنتوين جدنر مركز درا�سات الوحدة العربية.   -1

منائية. �سعد الدين اإبراهيم  مركز ابن خلدون للدرا�سات الإ  -2

ثنية ل�سعد الدين اإبراهيم.  الت�سنيف احلركي للجماعات الإ  -3

عراق يف الوطن العربي – �سعد الدين اإبراهيم. امللل والنحل والأ  -4

امل�صادر
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اجلمال هبة خا�ص������ة يتمتع بها بع�س النا�س دون غريهم، وتذوق اجلمال 

اأي�صاً هبة يتذوقها البع�س دون �صائر النا�س. 

مفه������وم اجلمال يختلف من �ص������خ�س اإىل اآخر، ولذلك ف������اإن معيار تذوق 

اجلمال اأي�صاً هو معيار خمتلف من �صخ�س اإىل �صخ�س اآخر. 

من هنا ميكن املقارنة بني النا�س، كذلك التعرف اإليهم من خالل مفهومهم 

اأديب وباحث �سوري

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

ò

ر�ســــــــالة اجلمـــــــال

❁
عبد الباقي يو�سف
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الذوق������ي للجمال، ومن خ������ال معيار تلقي 

مل�سات اجلمال.

 جمال املظهر 

يجنح النا�س عادة �سطر مواطن اجلمال 

خ�������س اجلمال الظاه������ري الذي  وعل������ى الأ

يبدو للعيان، فيتاأنقون خا�س������ة يف املنا�سبات 

نظار، لي�س ملجرد  واحل�س������ود حتى يلفتوا الأ

لفت اأنظار الغري اإىل تلك اللم�سات اجلمالية 

امل�ستعارة، بل ليقينهم باأن اجلمال الظاهري 

يعك�س �سورة عن جمال الداخل. 

املي������ل نح������و اجلم������ال ليكون بالن�س������بة 

أة فقط، بل يكون بالن�سبة للرجل اأي�سا  للمرا

الذي يهمه اأن يبدو و�س������يماً يف التظاهرات 

واملنا�س������بات، وكذلك عند ال�س������فر، فالرجل 

أنيقة مثل البدلة الر�سمية التي  يرتدي ثياباً ا

ت�سفي عليه جمالية وهيبة. 

البدل������ة هي ال������زي العامل������ي املتفق عليه 

بامتي������از، وق������د ت�رّسب������ت اإلينا م������ن الغرب، 

فا�س������تقبلناها وان�س������جمنا معها كرمز ملدنية 

حديثة، فعندما يرتدي �س������خ�س ما يف هذا 

الع������امل )بدلة( ت�س������في عليه �س������فة املدنية 

الر�سمية العاملية مهما كان موطنه. 

لو قي�س لنا النظر اإىل مئة �س������خ�س يف 

رت������ل واحد، وكل �س������خ�ض يرت������دي زي بلده 

املحلي، �س������وف نعرف انتماء هوؤلء وبلدانهم 

أزياء، يف حني لو  من خلل ما يرت������دون من ا

ارتدى هوؤلء بدلت ر�سمية لن يكون بو�سعنا 

أبناء هذا العامل فقط دون  أنه������م ا غري معرفة ا

اأي حتديد جغ������رايف. بناء على هذا املظهر، 

فغاين،  زياء نع������رف: الأ فاإننا من خ������لل الأ

الكردي، الفار�سي، الهندي، وحتى يف البلدان 

العربية ميكنا معرفة الدول واملدن من خلل 

أبنائها مثل: �سلطنة عمان، ريف م�رص،  أزياء ا ا

حلب، اليمن، ليبيا، املغرب، اخلليج العربي. 

ولك������ن ذلك ل يعني اأن هوؤلء لميكن اأن 

يرتدوا البدلة عند اخلروج من بلدانهم لل�سفر 

قامة يف بلد الغرب. أو الإ أو ال�سياحة ا ا

بات������ت البدل������ة م������ن �رصوري������ات احلياة 

املعا�رصة بحيث ميكن للمرء اأن يلقى موؤاخذة 

اجتماعية �سديدة يف حال عدم ارتداءه بدلة 

أنيقة يف منا�سبة ما، مثل حفلة الزواج  ر�سمية ا

الت������ي ل يجد العري�ض فيها ب������ّداً من ارتداء 

أنيقة حتى لو حدث  بدل������ة تكللها ربطة عنق ا

ذل������ك يف ذروة لهب �س������هر اآب يف اأكر بقاع 

البلد ح������رارة، فالبدلة هنا تقرتن بالعري�ض 

مثلما يقرتن ث������وب الزفاف بالعرو�ض. وعلى 
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غلب فاإن الذين يح�رصون منا�سبات كهذه  الأ

يتاأنقون بارتداء بدلت ر�س������مية خا�سة ملثل 

قرباء  هذه املنا�س������بات التي يلتقي النا�ض والأ

فيها بع�س������هم البع�ض، ويتبادل������ون التهاين 

أنهم ياأخذون �س������وراً تذكارية  والتربيك، كما ا

مع العرو�سني. 

اإذاً، كل �س������خ�ض يف عاملنا املعا�رص بات 

ميتلك على اأقل تقدير بدلة واحدة يرتديها 

يف منا�سبات معينة، حتى لو حدث ذلك مرة 

كل خم�ض �س������نوات، واإن مل حتدث منا�س������بة 

تق�س������ي ذلك، يبقى حمتفظ������اً بها يف خزانة 

ثيابه للذكرى. 

كم������ا اأن البلدان العربية التي ا�س������تقبلت 

هذه البدلة الغربية املدنية، مثلما ا�س������تقبلت 

البدلة الغربية الع�سكرية، فاإن كبار امل�سوؤولني 

أثناء  فيه������ا يرتدون البدلة مع ربط������ة العنق ا

الدوام الر�س������مي، وكذلك بعد الدوام، ولدى 

القيام بزي������ارات اجتماعية، وهذا ياأتي على 

الوزراء، وال�س������فراء، واملحافظ������ني، ومدراء 

الدوائر، واملدار�ض مهما كانت درجة احلرارة 

مرتفع������ة، وحتى لوكانوا يف �س������حراء، حيث 

يتم ارتداء بدلة م�س������نعة من اأقم�سة �سيفية 

طباء،  مر عل������ى الأ أت������ى الأ خفيف������ة. كذلك ا

واملحامني، وال�سحفيني، واملذيعني، وغالبية 

ال�سخ�سيات العامة يف املجتمعات املدنية. 

ت�رصب������ت البدلة اإىل غالبي������ة دول العامل، 

أبناء هذه  ولقت القبول وال�ستح�س������ان من ا

طلق لقى  ال������دول، ولي�ض من زي عل������ى الإ

هذا الرتحاب والقب������ول مثلما فعلت البدلة، 

ن�س������ان امل������دين املعا�رص يف  فبات������ت رم������ز الإ

أناقة الرجل  غالبية دول العامل، وغدت �سيدة ا

علمية الكربى.اإ�سافة  يف املحافل الفنية والإ

اإىل ذلك فاإن بع�ض ذوي املنا�س������ب الرفيعة 

يف البلدان التي ا�س������تقبلت البدلة بال�س������كل 

ال�س������عبي والر�سمي الوا�سع يلم�سون �سيئاً من 

ناقة لدى ارتداء  الهيبة والوقار اإىل جانب الأ

البدلة. 

أنور ال�سادات  كان الرئي�ض امل�رصي الراحل ا

يف�سل الوقوف اأمام عد�سات امل�سورين وهو 

نيقة ذات  أناقت������ه مرتدياً بدلت������ه الأ بكام������ل ا

ناقة، وهو  اللون الداكن، ورباط������ه الفائق الأ

يدخن البايب، وبيده ع�س������اه ال�سهرية. وقد 

اعتربته جملة )�سترين( يف ذاك الوقت واحداً 

ناقة يف العامل.  من ع�رصة زعماء يت�سمون بالأ

وكان امللك املغربي )احل�س������ن الثاين( يرتدي 

ناقة  وروبي������ة الفائقة الأ اأح������دث البدلت الأ



ر�ســــــــالة اجلمـــــــال

75 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

واجلاذبية، والتي تاأتي خ�سي�ساً 

اإليه بريق������اً وكاريزما  لت�س������في 

خا�س������ة عندما يركب احل�سان 

ومي�س������ي يف النا�������ض �س������بيحة 

أنه ُعد من الزعماء  العي������د. كما ا

أناقة يف العامل.  كر ا الأ

أم������ا الرئي�������ض جم������ال عبد  ا

النا�������رص، فق������د ارت������دى البدلة 

الر�س������مية املدنية، بع������د ارتداء 

البدلة الع�س������كرية، فكان ينتقي 

النا�ض  ف������ريى  نيقة،  الأ البدلت 

عبد النا�رص مرتدياً بدلة جديدة، 

عن������ق طويلة،  ربط������ة  وحتته������ا 

 يرتدي )ال�س������ديري( 
ً
واأحيان������ا 

حتت البدلة. 

مر، ف������اإن بع�ض امل�س������وؤولني  حقيق������ة الأ

باتوا يلم�سون �سيئا من روح املدنية املعا�رصة 

لدى ارت������داء البدلة حت������ى اإن بع�ض القادة 

ليكاد يخل������ع البدلة، ولي�س������تطيع املرء اأن 

مر  يرى لهم �س������ورة واحدة بغري البدلة، والأ

يك������ون خلف ذل������ك يف بلدان الغ������رب التي 

هي موطن البدل������ة، فيمكن لكبري الدولة اأن 

زياء املختلفة عن بع�سها،  يرتدي ع�رصات الأ

والرئي�ض الفرن�سي �ساركوزي، يرتدي البدلة، 

ألوان الثياب  أي�س������ا يرتدي اجلين������ز، وا لكنه ا

أوباما ثياباً  املختلف������ة، وكذلك يرتدي باراك ا

�سعبية متوا�س������عة اإىل جانب ارتدائه البدلة 

ناقة.  الر�سمية الفائقة الأ

البدل������ة يف كل بق������اع الع������امل زي موّحد، 

ولي�������ض من خلف ب������ني بدل������ة يف بلد دون 

غريها، ولذلك ميكن اعتبار اأن البدلة ت�سهم 

يف جانب ل باأ�ض ب������ه لعوملة العامل، وتعد من 

الن������داءات العاملية اإىل ه������ذه العوملة لكونها 

ن�سان كل زمان  زي اإن�س������اين عاملي ي�س������لح لإ
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ومكان ول تخ�ض بلداً معيناً، ول قارة معينة، 

ول قوماً معيناً. اإنها زي اإن�س������اين عاملي عام 

ينتمي مرتديها اإىل املدنية العاملية. 

عندم������ا ننظ������ر اإىل مئة زعي������م يف العامل 

يجتمع������ون يف موؤمتر عاملي م������ا، فاإننا نرى 

املظهر الوحيد الذي يجمعهم البدلة وربطة 

أ�س������كال التوافق  العن������ق، وهذا �س������كل م������ن ا

قل.  املظهري على الأ

لكن بقيت بع�ض ال�سعوب ت�رّص على زيها 

التقلي������دي، وميكن اأن نرى البع�ض يوّفق بني 

البدلة الغربية وزيه التقليدي، فريتدي بدلة 

أو  أ�س������ه ال�سماغ ا وربطة عنق وي�س������ع على را

الغرتة والعقال، فرتى هذا ال�س������خ�ض مي�سي 

يف �س������وارع مدينته، وه������و يريد اأن يوفق بني 

مدنية الغرب، وتراث بلده يف اآن، اإنه رجل 

توفيقي. 

�سلمية  لذلك نرى املوؤمترات العربية والإ

ن  زياء التي يرتديها الزعماء لأ غنية بهذه الأ

البع�ض يرغب احل�سور بزيه الرتاثي، والبع�ض 

يرغب احل�سور بالزي املدين املعا�رص، وهذا 

ل يعني اأن ال������زي الرتاثي التقليدي ل يلقى 

قبول يف العامل بل اإن������ه يلقى الحتفاء، فقد 

فغاين حامد قر�س������اي  ح�س������ل الرئي�������ض الأ

أناقة على هذا  عل������ى لقب )اأكر رجال العامل ا

الكوكب( من جمموعة )جوت�سي( العاملية. 

اأمام هذا النت�س������ار الوا�س������ع للبدلة يف 

مر  زياء النظر اإىل الأ العامل، راأى م�س������ممو الأ

أنواعاً،  ا بعني جتاري������ة، فبات������وا ي�س������ممون 

أ�س������كالً متنوعة للبدلة، وغدت كل  ألواناً، وا وا

منا�س������بة حتتاج اإىل بدلة خا�س������ة بها، ومن 

هذه البدل على �سبيل املثال: 

بدلة التك�سيدو النهارية: 

، اإنها 
ً
وه������ي بدلة يرتديها الرج������ل نهارا 

بدلة نهارية بامتياز لحتمل �سمات الر�سمية، 

بحيث يرتديها ال�سخ�ض يف معظم التنقلت 

اليومي������ة، وليجوز ارتداوؤه������ا يف الليل، وما 

مييز ه������ذه البدلة ه������و ارت������داء ربطة عنق 

طويلة مع )ال�سديري(. 

الر�سمي���ة  التك�سي���دو  بدل���ة   -

النهارية: 

بدلة ت�سفي مل�سات ر�سمية على مرتديها، 

وهي عادة تتكون من �س������رتة طويلة �س������بيهة 

باملعطف، مع بنطال قد يحتوي على �رصيط 

أو ربطة عنق  حريري من اجلانب مع و�س������اح ا

ق�سرية و�سديري. 

-  بدلة التك�سيدو امل�سائية: 
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أ�س������ود و�س������رتة  وه������ي تتاألف من بنطال ا

متو�س������طة الطول وربطة عنق ق�س������رية كما 

يجوز ارتداء حزام حريري للخ�رص. 

- البدلة التقليدية:

وهي عادة تكون من البدلت التي ميكن 

ا�س������تخدامها للعديد من املنا�س������بات وميكن 

اعتباره������ا البدل������ة التقليدية املتف������ق عليها 

للمنا�سبات الر�سمية وتتميز بفخامة القما�ض 

ناقة الفائقة. ومل�سة الأ

أم������ام هذا ال�������رصح، ميكنن������ي القول باأن  ا

ن�س������ان يبحث طويًل، وينفق وقته وما له  الإ

طويًل من اأجل العناي������ة مبظهره اخلارجي 

الذي ي������وؤدي دوراً هاماً يف احلياتني العملية 

والجتماعية، ولعلنا نذكر موقف ذاك الرجل 

يف الرتاث العربي عندما حل �سيفاً على اأحد 

البيوت بثياب متوا�س������عة، فلم ي�ستقبله اأحد 

بحفاوة وتكرمي، ثم عاد وارتدى ثياباً فاخرة، 

فهب النا�ض ل�ستقباله وتقدمي اأطيب الطعام 

ل������ه، عندها د�ض جانباً م������ن ثوبه يف الطعام 

قائًل: كل.. كل.. هذا الطعام ُقدم لك. 

اجلمال بني املر�سل واملتلقي 

وىل  وىل لتلقي اللم�س������ات الأ اللحظات الأ

للجمال هي حلظات ثرية وخا�س������ة، تدخل 

ال�س������خ�ض حم������راب غيبوبة �س������حرية بالغة 

العذوبة. 

ألتقط هذه اللحظات من خلل  �س������وف ا

ر�سال بالتلقي  هذا اللقاء الذي ميتزج فيه الإ

أة يلتقي������ان يف عيادة  من خلل رج������ل وامرا

�سنان.  طبيب الأ

يروي الرجل ذلك على النحو التايل: 

أتكا�سل للذهاب اإىل عيادة  أ�سبوعني ا منذ ا

مامي ال�سفلي  أ�س������نان ليعالج �سني الأ طبيب ا

وقات  الذي ي�سّبب يل اآلماً حادة يف بع�ض الأ

أ�سبوع،  مل ملدة ا الغري حمددة فاأحياناً يتوقف الأ

أمل العامل ي�س������كنه ويا للهول  وبغتة يهجم وكاأن ا

مل ليًل. عندما يكون الأ

ه������ذه احلالة املتقطعة ت�س������ّجع ك�س������لي 

أمل باأنه �سي�س������فى  وتقنعن������ي يف ح������الت الل ا

أنني عرفت �سبب هذا  دون علج. خا�س������ة وا

الطارئ على �سني لعادة �سيئة لزمتني طيلة 

ربعة الفائتة، ففي منت�سف �سهر  ال�س������هور الأ

ت�رصين الثاين املا�س������ي خطر يل اأن اأم�س������ي 

ال�ستاء كله يف البيت، واأعترب نف�سي يف اإجازة 

آذار حيث يحلو اخلروج،  لغاية منت�سف �سهر ا

واأي خروج �س������احر يف اأي ف�س������ل عذب بعد 

أربعة �سهور متوا�سلة. عزلة دامت ا
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ا�س������تطعت اإقناع نف�سي بكل ما لدي من 

حجج وم������ربرات فاأنا من������ذ الطفولة اأعاين 

أي������ام  م������ن اآلم �س������ديدة يف اأذين الي�������رصى ا

الربد وب�س������بب عدم املعاجل������ة ومرور الزمن 

ا�ستع�س������ى العلج فاأ�سطر يف ف�سل ال�ستاء 

يقاف  اإىل ا�س������تخدام اأدوية للعلج املوؤقت لإ

اللتهاب وغ�س������ل م�ستمر يف عيادة الطبيب. 

ه������ذه احلالة عندم������ا تبلغ ذروته������ا تفقدين 

أو  أترنح يف م�س������ريي ا ت������وازين فاأظ������ن باأنني ا

عل������ى عندما اأكون  ثمة من يرفعن������ي اإىل الأ

جال�ساً، فاأمت�سك بالكر�سي واأ�سبح يف حالة 

هذياني������ة ل تطاق. ومازال الطبيب يحذرين 

أو التعر�ض لهواء بارد  من امل�سي حتت املطر ا

ذين هذه وين�سحني بالراحة  اأو دخول ماء لأ

أيام الربد. واملربر الثاين  والوقاي������ة يف البيت ا

أنني لن اأكون م�س������تلقياً يف الفرا�ض ملدة  هو ا

نني �ساأجنز قراءة جمموعة من  أربعة �سهور لأ ا

أّجلت قراءتها، �س������اأعيد  الكتب التي جلبتها وا

أ�ستمع  أ�س������طوانات موجودة لدي مل ا �س������ماع ا

أ�س������تمع اإليها واحدة  لبع�س������ها منذ �سنوات، ا

واحدة اأكر من مرة وهناك ت�سجيلت نادرة 

وذكري������ات قمت به������ا يف مرحل������ة املراهقة، 

ألبوم �سوري  أي�س������اً �ساأ�س������تمتع بالنظر اإىل ا وا

أع������ود لل�س������تماع اإىل  �س������دقاء وا و�س������ور الأ

ذاعة وم�ساهدة برامج التلفزيون،،  برامج الإ

�س������اأحتدث بالهاتف مع اأ�سدقاء و�سديقات 

من مدن وعوا�س������م خمتلفة. �س������اأحطم نظام 

أتناول الفطور يف الثالثة  حياتي اململ فمثًل ا

أ ال�سهرة يف ال�ساد�سة �سباحاً،  أبدا أو ا ع�رصاً، ا

أتناول الع�س������اء العا�رصة �سباحاً، �ساأجرب  أو ا ا

ذل������ك النمط من احلياة واأمار�ض كل ما لدي 

من طاقة للك�س������ل. �س������اأقوم برحل������ة طويلة 

أربعة �س������هور  اإىل ذات������ي لن اأخرج من البيت ا

أ�س������تقبل  حد لن ا متوا�س������لة لن اأفتح الباب لأ

اأحداً، �س������اأقوم بهذه الرحلة املظلمة واملغلقة 

نني ل اأت�سور نف�سي بدون  وقبل كل �سيء ولأ

»البزر« الذي اعتربه طعامي ومائي وكل زادي 

فقد ا�سرتيت كي�ساً من بزر اجلب�ض املحم�ض 

والقا�سي، عندها �سعرت باأنني �ساأقوم بتنفيذ 

ما اأريد دون اأي حاجة اأخرى.

قول  مل اأكن اأعلم باأنني �ساأ�رصد كل هذا لأ

ال�س������بب الذي كان خلف هذا اجلحيم الذي 

يتقد يف �سني، وقبل اأن يفوتني القول فاإنني 

اأحّمل امل�س������وؤولية اإىل ه������ذا الكم الهائل من 

ق�س������ور البزر الت������ي انفتحت رغم ق�س������وتها 

بو�ساطة �سّنني فقط، �سّنني اأماميني واحد يف 
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�س������فل وما يثري ده�ستي  على وواحد يف الأ الأ

اأن ال�س������ن »ال�س������فلي« وحده كان ال�س������حية 

وبقي ال�سن »العلوي« �ساخماً يف »علوه« رغم 

م�س������اركته يف ا�ستخدام كل حبة بزر من ذاك 

الكي�ض الهائل الذي اأ�سبح منظره يرهبني.

يف ال�س������اعة التا�س������عة من ي������وم الثلثاء 

آذار يف ال�سنة  �س������بوع الثاين من �سهر ا من الأ

اجلديدة خرجت من البيت متجهاً اإىل عيادة 

أ�س������نان. ورغم و�س������ويل ال�س������باحي  طبيب ا

واعتقادي باأن العيادة �س������تكون فارغة ب�سبب 

أنني فوجئت  وج������ود النا�ض يف اأعماله������م اإّل ا

بوجود نحو ع�رص ن�ساء ينتظرن الدور. جل�سُت 

بجانب املدفاأة اأت�سفح بع�ض املجلت اإىل اأن 

اأذنْت يل املمر�س������ة بالدخول يف الثانية ع�رص 

والن�س������ف، قال يل الطبيب بعد اأن نظر فيه 

نه  جيدا بو�ساطة �سوء باأن ال�سن لن يُعالج لأ

ت������رك مكانه وهو بحاجة اإىل خلع واإن رغبت 

ف�سي�س������ع �س������ناً بديًل. مل يكن اأمامي غري اأن 

اأوافق على اأي �سيء ميكن له اأن يخفف عني 

أيام  مل، فخلعه وطلب اأن اأعود بعد خم�سة ا الأ

يام كنت اأخجل  لياأخ������ذ املقا�ض. يف ه������ذه الأ

أ�س������عر باأنني بل  من احلديث مع اأحد كنُت ا

خرين كي ل  أ�سنان واأحتا�سى احلديث مع الآ ا

يربز مكان ال�س������ن املخلوع، حتى �سوتي تغريَّ 

ب�سببه.

الق�س������ية مل تعد ق�س������ية خلع �سن كانت 

اأعظم بالن�سبة يل، ثمة نق�ض يف كياين وحتى 

يعود النق�ض �ساأ�سعر بالرتياح وباأنني اإن�سان 

غري ناق�ض اإ�سافة اإىل اأن منظر مو�سع ال�سن 

املخلوع من مكانه الطبيعي مل يكن ي�سيء اإىل 

أو اإىل الفك ال�سفلي،  مو�س������ع ال�س������ن وحده ا

بل ي�س������يء اإىل الفم كله والوجه كله واجل�سد 

يام  أ�س������تعجل مرور هذه الأ كله، ولذلك كنت ا

البطيئة والثقيلة كاجلبال.

يف �س������بيحة الي������وم اخلام�������ض �س������عرت 

أنتظر �س������باحات اأخرى  أنني لن ا بالرتياح وا

جل اإ�س������لح �سيحدث ملنظري كله وعرفت  لأ

أنه باإمكاين اأن اأ�سري يف الطرقات واأدع فمي  ا

مفتوحاً ولن اأخجل فال�سن �سيعود كما كان. 

خرجُت من البيت بفرح من خرج من ال�سجن، 

ولكن قبل اأن يُخلى �سبيله نهائياً عليه اأن مير 

متام اإجراءات اخلروج. مبكان ما لإ

 و�سلت بالقرب من ذاك ال�سخ�ض الذي 

�س������يمهر عل������ى اإخلء �س������بيلي و فجاأة هبط 

قلبي عندما راأيت اإغلق اأغلب املحال. اإذن 

حد« يا ل�سوء حظي لكنه هو الذي  اليوم »الأ
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وعدين يف هذا اليوم، ووا�س������لت الطريق اإىل 

العيادة.. �س������يطرْت اخليبة على م�س������اعري 

أنا اأنظر اإىل الب������اب املقفول املغلق نظرُت  وا

اإلي������ه ببوؤ�ض واعرتاين �س������عور بائ�ض باأن ذاك 

الب������اب لن ينفتح ثانية تراجعت بي خطواتي 

أنا �سديد احلر�ض باأل اأفتح  الك�سرية بخيبة وا

أ�سلك  أنا ا فمي لقد انقلبت م�س������اعري كلها وا

طريق العودة اخلائبة اإىل ذاك ال�سجن.

انتظرت يف البيت مب�س������اعر ال�س������تياء 

أ النتظار يخنقني، كنت اأرغب  والتوتر، ب������دا

مار�ض  يف اأن اأتخل�������ض م������ن هذه احلال������ة لأ

أما اأن اأم�س������ي عم������ري متوتراً من  حياتي، ا

اأجل �س������ن فهذا �س������يء مقرف وما يثري هذه 

امل�س������اعر ويزيدها ا�ستعالً هو اإح�سا�سي باأن 

حياتي كلها متوقفة على هذا ال�سن وقبل اأن 

أ�س������تطيع اأن اأفعل �سيئاً فمثًل  أنتهي منه ل ا ا

أة  أرغ������ب بلقاء امرا أو ا عندما اأفكر بال�س������فر ا

أو ا�ست�سافة �سديق اأقول: اإذن ليحدث ذلك  ا

بعد تركيب ال�سن اجلديد. اأي �سن لعني هذا 

الذي غري كل م�س������ار حيات������ي. اأجل هذا هو 

الثم������ن الذي دفعته لقاء ا�س������تمتاعي بتناول 

ثلث������ني كيلو غراماً من البزر ب�س������كل يومي 

متوا�سل ول اأت�سور باأنني �ساأتناول حبة بزر 

أو اأك�رصها بال�سن اجلديد واإن ا�ستهيت  واحدة ا

البزر ف�ساأح�س������ل على بزر »دّوار ال�س������م�ض« 

�رصا�ض. عادة  الطري و�س������اأك�رصه بو�ساطة الأ

اأكل البزر اللعينة هذه التي اأدمن عليها مثل 

التدخني منذ �س������نوات طفولتي مل اأعد قادرا 

على تركها، فال�ساي مهما كان طيبا يفقد كل 

نكهته اإن مل يكن معه �سحن بزر م�ساء.

رك�ست اإىل العيادة عند ال�ساعة العا�رصة 

من �سباح يوم الثنني ول اأ�سّدق باأنني �ساأرى 

ذاك الباب مفتوحاً هل �سيكون مفتوحاً؟ لقد 

كان مفتوحاً وعند ذاك فقط طماأنني واأطفاأ 

ا�ستعايل. دخلت غرفة النتظار وكال�سواعق 

التي تقع فج������اأة وقعت نظرات������ي على وجه 

أة وا�س������تيقظْت كل حوا�سي نظرُت فيها  امرا

أو التقيتها وكلمتها ولكن ل  وكاأنن������ي اأعرفها ا

خرى بادلتني النظرات  اأعرف كيف ه������ي الأ

املده�سة ذاتها وكانت يف الغرفة ثلث ن�ساء 

اأخريات. 

جل�سُت على كر�سي ون�سيُت �سني، ن�سيت 

أنتظر دخ������ويل لغرفة الع������لج لقد  باأنن������ي ا

اأحدثت زلزالً يف داخلي ا�س������تولت على كل 

أثر �سدمة النظرة  تفكريي، اإنني مرتبك من ا

أين التقيتها  وىل مل يع������د يعنيني ا الفجائية الأ
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وكيف، ويف حلظ������ة راودين اإح�س������ا�ض باأنها 

أنا  أة حقيقية ول وج������ود لها وا لي�س������ت ام������را

أنا  أراها ن�س������يت كل حياتي وا الوحي������د الذي ا

نظار  أنظ������ر يف وجهها بده�س������ة لَفتْت كل الأ ا

اإيل. ا�س������تيقظْت م�س������اعر غريب������ة يفَّ ولدْت 

حوا�ض جديدة. 

أة جميلة، كانت اأكر من جميلة.  مل تكن امرا

ويا لهذا اخلجل الذي ي�س������تويل علي عندما 

اأرفع نظراتي بني حلظات واأخرى فتقع على 

ذاك الوجه املب������ارك .ل اأعرف ما فعلته بي 

أة غري عادية  أة ولكن اأعرف باأنها امرا هذه املرا

أة لي�ست ككل الن�س������اء اللواتي التقيتهن،  امرا

أة بي ما فعلته هذه  ومل ي�س������بق اأن فعلْت ام������را

أة. مل تنب�ض ببنت �سفه مل تلتفت، اإنها جتل�ض  املرا

بحكمة واتزان يجع������ل الناظر اإليها لميلك 

أنها مبفردها  اإل اأن يكن لها تقديرا، ووا�سح ا

ول اأحد ي�س������طحبها اإن مل تكن تنتظر خروج 

َم������ْن معها من غرفة الع������لج. وجهها م�رصق 

ككتلة نور، يفي�ض النور يف عينيها ال�ساكنتني 

الهادئت������ني وهي بكل تاأكيد ت�س������يء الغرفة 

أنيقة  وجتعل النتظ������ار مريحاً، ترتدي ثياباً ا

باهظة الثمن تو�سح باأنها مرّفهة ومن اأ�رصة 

أنع������م اهلل عليها بنعمة الرفاه، وخمنت باأنها  ا

ن الرفاهية تُظهر ال�سخ�ض  يف �سن الثلثني لأ

غلب. اأ�سغر من عمره احلقيقي على الأ

وبعك�ض م������ا توقعُت، فقد خرج رجل من 

غرف������ة الطبي������ب ومل يحّدث اأح������داً فعرفت 

أن������ه لي�ض معها وهذا م������ا كان يهمني ولكن  با

يف ذات حلظ������ة خروجه هب������ط قلبي خوفاً 

م������ن اأن الدور �س������يكون لها ولكن املمر�س������ة 

أ�سارت لواحدة من الن�ساء الثلثة اجلال�سات  ا

 م�ساعر الرتياح مرة 
َّ
بالدخول فا�ستولت علي

اأخرى، وعندما رفعُت نظراتي اإليها، �سدف 

خرى نظراتها اإيل يف ذات  اأن وّجهْت هي الأ

الثاني������ة فالتقت نظراتنا، عندئذ ارتع�س������ْت 

أ قلبي يخفق  يداي وا�س������طكت ركبتاي وب������دا

ب�رصعة عجيبة وكاأنني جريت األف خطوة يف 

حلظات وملحُت باأنها ارتبكت واأظهرْت هذا 

الرتب������اك عندما �س������علْت واأخرجت منديًل 

نيقة لتخفي علئم  من حقيبتها ال�س������وداء الأ

الرتب������اك وبعد حلظات اأخرى نه�س������ْت من 

الكر�سي ن�س������ف نه�سة وعدلْت يف جل�ستها، 

ه������ذا ما فعله به������ا وبي التق������اء نظراتنا يف 

ثاني������ة خاطفة. مددُت يدي اإىل جملة قدمية 

أ�س������تطع الرتكي������ز فاأعدته������ا اإىل مكانها  ومل ا

أيتها تق������وم مبا قمت به. ومرة  وبع������د قليل را
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أ�س������تطيع اأن اأخفي  اأخرى علين ارتباك. ل ا

م�س������اعري التي تبدو على �سحنتي كمن عر 

على �س������يء ثمني يف غري املكان الذي يبحث 

عن������ه ول يعرف اإن كان �سي�س������تطيع اأن ميّد 

ن�سان  أم لن ت�س������نح له الفر�س������ة. الإ يده اإليه ا

ن ما ي�ستطيع اأن يقّدمه  العظيم هو الكنز، لأ

أة  ن�س������ان يعجز عنه اأعظم كنز، واملرا هذا الإ

أنا ما بي،، ملاذا  احلقيقية هي كنز الرجل. وا

أة القابعة  فكار.. تلك املرا تخطر يل ه������ذه الأ

أة ل ميك������ن اأن تكون يل،  بجواري ه������ي امرا

ولكنها رغبة لكت�س������اف جمهول، اأفهم باأنني 

أة،  �ساأكون �سعيداً عندما اأكون بجوار هذه املرا

اأفهم باأنني �ساأكون تعي�ساً، اأفهم باأنني �ساأكون 

أ�س������ياء اأخرى  مراهقاً، واأفهم باأنني ل اأفهم ا

اأكر جدية واأكر جنوناً.

- اأدخلي �سيدة كلوديا.

وقعت هذه العب������ارة اخلالدة يف الذاكرة 

كقطعة ثلج على ع�سلة قلبي، فقامت امللكة 

»كلوديا« من جمل�سها وانتف�ست املدينة كلها مل 

اأعد قادراً على التحمل على اأن اأكون جال�ساً 

أة  وهي واقفة واأي كربياء يف عدم احرتام امرا

ْت باأنني نه�سُت  ح�سَّ
مذهلة كهذه، عند ذاك اأ

فقط احرتاماً لنهو�سها، وتركْت يف م�ساعري 

نظرة لن اأحظى مبثلها حتى لو ع�ست مليون 

�س������نة، نظرة اأعرتف باأن اأي عبارة �س������تكون 

ناق�س������ة اإذا م������ا حاولْت تعريفه������ا. ودخلْت 

بخطواتها الواثقة اإىل الداخل وهي جترجر 

كل حوا�س������ي معها. تخيلُت الطبيب ميد يده 

اإىل فمه������ا واأي رجل حمظ������وظ هذا ليحظى 

بلم�ض هذه الكتلة املباركة. 

أ�سها من  بعد حلظات مّدت املمر�س������ة را

أ�س������ارت يل بالدخول، نظرُت  غرفة العلج وا

أة الت������ي من املفرت�ض اأن يكون الدور  اإىل املرا

لها، فهي الوحيدة التي بقيْت بعد اأن تبنيَّ باأن 

خرى مل تكن مري�سة، عندما خرجت  أة الأ املرا

أة التي دخلْت قب������ل »كلوديا«، وهي  مع امل������را

أي�ساً اأمام نداء املمر�سة اأظهرت بحركة من  ا

يده������ا باأن الدور لها. فقالت املمر�س������ة باأن 

الطبيب هو الذي يطلبني فنه�س������ُت، كانت 

كلوديا م�س������رتخية على كر�سي العلج حتت 

�س������عاع قوي موجه اإىل فمه������ا. قال الطبيب: 

أ�ستاذ..؟ وقبل اأن اأجيب وقد رفعُت يدي  نعم ا

اإىل فمي حتى ل ت������رى كلوديا – التي تنظر 

اإيل نظ������رات مرّكزة– منظر ال�س������ن املخلوع 

ق������ال: تذكرت.. اأنت فوؤاد الذي �س������اأرّكب له 

ج�������رصاً. ثم نظر اإىل كلودي������ا ومتتم بعبارة مل 
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أنني  اأفهمها، لكنني عرفت باأنها عنتني بيد ا

منهمك يف هذه الو�س������عية ال�ساحرة منهمك 

يف هذا الع������امل الكامل الذي ي�س������تلقي على 

الكر�سي الطويل الذي ي�سبه ال�رصير ال�سغري 

لقد اأ�سفْت عليه جمالً غريباً حتى الطبيب 

بدا جميًل و�س������احراً وهو يقف بجانبها كل 

�س������يء يبدو جديداً ومده�ساً كاأ�سجار الورود 

املورق������ة يف بداي������ة الربيع. ونزل������ْت كلوديا 

أ�سار الطبيب اأن  املباركة ب�س������موخ كحمامة، ا

اأجل�ض مكانها. �رصت ن�سوة مذهلة يف عروقي 

أ�س������تعد للجلو�������ض يف ذاك املكان الذي  أنا ا وا

جل�س������ت فيه كلوديا، وعندما نه�سُت متجها 

اإىل يَد ي الطبيب، تقدمت هي و جل�سْت هي 

مكاين. ا�س������رتخيُت على الكر�سي كان اأعظم 

أنبل كر�س������ي جل�س������ت في������ه وكان كل خويف  وا

وقلقي هو على تركي لهذا الكر�س������ي. هل يل 

أنا حمظوظ يف هذا  أتخي������ل اإىل اأي مدى ا اأن ا

العامل واإىل اأي م������دى ارتفعت درجة حرارتي 

أي������ن �س������تاأخذين هذه اخلفق������ات التي  واإىل ا

ته������زين، ول اأعرف ما فعل������ه الطبيب ولكني 

�س������معته يقول العبارة املدمرة التي تاأخذين 

أ�ستاذ، بعد ثلثة  من مملكتي: اأخذنا املقا�ض ا

أيام تعال لرنّكب اجل�رص. ا

ول مرة �سعرت باأنني يف مكان اآمن ولن  لأ

اأعر على مكان اأف�س������ل حتى لو جبت العامل 

كل������ه ومل اأنه�ض، كرر الطبي������ب ذات اجلملة 

أيام يف الدوام ال�سباحي  املزلزلة: بعد ثلثة ا

�سيد فوؤاد.

أ�س������عر باأنه مار�ض اإرهاباً  أنا ا نه�س������ُت وا

بحقي و مع نهو�س������ي نه�سْت كلوديا املباركة 

وع������ادت جتل�������ض عل������ى الكر�س������ي ومع هذه 

العملية فتحْت حقيبته������ا واأخرجت قطعتَي 

خرى  �سكر ناولْت واحدة للطبيب وناولتني الأ

أنا اأح������ّدق يف عينيها الزرقاوين  فتناولتها وا

أمل، وخرجُت من العيادة باإح�س������ا�ض  بح�رصة وا

مطرود بقيْت قطعة ال�س������كر املغلّفة يف ذات 

الك������ف حتى دخل������ت البي������ت واأخفيتها بني 

حاجاتي اخلا�س������ة، ويف البيت كتبت ا�س������م 

»كلودي������ا« بحروف كبرية عل������ى اأوراق مقّوية 

أل�س������قتها عل������ى ثلثة ج������دران يف غرفة  وا

جلو�سي: كلوديا القّدي�سة.. كلوديا املده�سة.. 

كلوديا اجلميلة.

وانتظرت املوعد ل ملعاجلة ال�س������ن ولكن 

ح�س������ا�ض باأنني �س������اأرى كلوديا مرة اأخرى  لإ

هناك. 

يف �س������بيحة يوم اخلمي�ض اخلالد دخلُت 
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العي������ادة مرة اأخرى وراأيت كلوديا املده�س������ة 

جتل�ض على الكر�سي الذي جل�سُت عليه املرة 

ال�س������ابقة واملكان مكتظ بالن�س������اء ورائحتهن 

وفور دخويل نه�س������ْت واقف������ة وقبل اأن اأبدي 

ا�س������تغرابي حلركتها الغ������ري متوقعة ل مني 

ول من اجلال�سات دنت اإيل كاأن بينها وبيني 

معرف������ة قدمية وقالت ب�س������وت ل ي�س������معه 

غريي: »ما يف وقت، ياهلل ب�رصعة«.

قلت ب�س������وت ل ي�س������معه غريها: »اإي�ض 

يف«؟ قالت: »بعدي������ن.. بعدين.. ما يف وقت 

اطلع«.

نربات �سوتها التي ت�سل اأذين بالكاد تبنّي 

م������دى توترها وا�س������طرابها، ولكن منظرها 

أنها  وهي واقفة حتدثني يوحي با�س������تقرار وا

تتحدث مع �سخ�ض ي�س������كن بجوارها التقته 

�س������دفة يف عيادة طبيب. اإنه������ا متلك قدرة 

يحاء اخلارجي ملا هو عك�ض  عجيبة على الإ

ما ه������ي علي������ه، ول اأدري اأي عن������اد دفعني 

لعدم تلبيتها، فجل�س������ُت على ذات الكر�س������ي 

أ�س������مع �س������يئاً، عندها �س������عرُت كاأن  كاأنني مل ا

حريقاً �س������كنها، وعلمُت ك������م عانت لتحافظ 

عل������ى اتزانه������ا، ولبثْت واقفة ب������ني اأن تعاود 

اجللو�ض وب������ني اأن تخرج، م������ددُت يدي اإىل 

أ�س������غلُت ذهني بها، وبعد  جملة، ت�سفحتها وا

نحو خم�������ض دقائق خرجْت كلوديا بخطوات 

بطيئ������ة موحية باأنها لن تبتعد اأكر من ثلث 

خطوات عن باب العيادة. وعند ذاك اأعدُت 

املجلة وعلقت اأنظاري يف الباب وكلما ينفتح 

يهبط قلبي واأقول: ها قد عادت. 

بقيُت يف هذا القلق �س������اعة كاملة اإىل اأن 

فاجاأتني املمر�سة باأن دوري قد جاء.

أ�س������ي ويغلي  دخل������ُت وال������دّوار ينه�������ض را

معدتي، رميُت ج�س������دي بثقل على الكر�سي 

واأجنز الطبي������ب تركيب اجل�������رص الذي كان 

جاهزاً بانتظاري. 

لقد كان اأمراً ب�س������يطاً بالن�س������بة يل اأمام 

ال�سطراب الذي احتل كل ذرة من ج�سدي. 

عندما خرجت �س������عقتني نظراتها احلادة.. 

بلبلتني.. كانت تقف على الر�س������يف املقابل 

للعيادة، وا�سلُت �س������ريي م�سعوقاً بنظراتها 

ألتفت خلفي. لقد ا�س������تّد  أّل ا واأ�رّصيُت على ا

 ال������دّوار وغلْت معدتي وظنن������ُت باأنني 
َّ
علي

فق������دُت اجلاذبية. ج������اءت نربات �س������وتها 

كالطلقة اإىل قلبي عندها مل اأحتمل فجل�ست 

اأمام دكان لبيع اخلردة، ملحتها تقف عل بعد 

خط������وات مني جف ريقي حتول ل�س������اين اإىل 
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قطعة خ�سب ياب�س������ة، جمعُت قواي املتبقية 

وو�سلُت اإىل ال�سّمان املجاور طلبُت علبة مياه، 

عندها �رصى الدم يف عروقي وا�ستعدُت بع�ض 

أة اإيل ومرة اأخرى موحية  توازين. دنت امل������را

ملن يف ال�سارع باأنها التقتني �سدفة.

عندما تركتها كان كل �س������يء فيها ي�رصخ 

بدون �سوت: ولكنك �ستعود، ولكنني حفرُت 

ب�س������ماتي يف عروقك. وهذا بذاته �سبب يل 

أة جديدة، عامل جديد غام�ض  قلقا، اإنها امرا

وىل اإليه.  اأمد خطواتي الأ

لقد علمُت اأن كلوديا لي�ست امراأة ميكن 

اأن يلتقيها اأي �س������خ�ض ويذهب اإىل غريها، 

أة التي ل تظهر واإن  أة املفقودة املرا اإنها امل������را

ظهرت ل تختفي، اإنها تظهر لتحتل كل �سيء 

أنها  أو ا لتهيمن عل������ى كل احلوا�ض والفقرات ا

أق������ف اأمام كلوديا  ترف�������ض الظهور، عندما ا

فاإنها حتتل كل ركن من اأركاين وتهز كل ذرة 

من ج�سدي.

مل اأذه������ب اإىل البي������ت، ع������ددت نق������ودي 

واجتهُت فوراً اإىل مطعم هادئ طلبت وجبة 

أة وجلو�سي يف  غداء وجل�سُت اأ�رصد بهذه املرا

بيتها، حديثها، اأدركت باأنني ارتكبت حماقة 

يف ذهابي اإليها كل اإن�سان بحاجة اإىل �سخ�ض 

عظيم يف حياته وهذا ال�سخ�ض تكمن عظمته 

يف غيابه وعندما يح�رص يتحول اإىل �سخ�ض 

عادي يفقد �س������موه بهذا احل�س������ور فنبحث 

أة  ع������ن غريه، رغب������ت يف اأن تبقى ه������ذه املرا

تذكرها يف حلظات  غائبة لتبقى �س������امية لأ

أة حقيقية جليلة  أ�س������عر باأن ثمة امرا الياأ�ض وا

قل بالقرب  أة نبيلة على الأ يف حياتي ثمة امرا

أ�سعر باأنني غريب فيها  يف هذه املدينة التي ا

أ�سي. رغبُت يف اأن تتحول  أنها م�سقط را رغم ا

�سياء  أ�سطورة وعرفت اأن اأجمل واأنقى الأ اإىل ا

يام  هي التي تفق������د واقعيتها، مهما كانت الأ

التي ع�س������ناها رائعة فاإن التي مل نع�سها هي 

روع، ومهم������ا التقين������ا باأنا�ض رائعني فثمة  الأ

اأروع منهم يف اخلفاء.

احلي������اة ل متنح كل �س������يء دفعة واحدة 

وعظمتها تكون يف هذه الكت�سافات املذهلة، 

أة اأن تفقد ل واقعيتها حتى  أريد لهذه املرا ل ا

أة ل واقعية اأخرى،  ل اأ�سطر للبحث عن امرا

اأروع اللحظ������ات تلك التي مل اأع�س������ها، اأروع 

القبلت تلك التي مل تخ������رج من فمي، اأروع 

�سوات  النظرات تلك التي مل اأنظرها، اأروع الأ

أ�سمعها، اأروع الكوؤو�ض تلك التي  تلك التي مل ا

أنا واثق باأن املا�س������ي مهما كان  مل اأ�رصبه������ا. ا
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رائع������اً فاإنه مات ولكن احلي هو امل�س������تقبل 

نه  روع لأ ال������ذي ينب�ض وي�رصق ويه������ل، اإنه الأ

أة عندما تتحول اإىل واقع  اكت�ساف وهذه املرا

أي�ساً اأن تتحول اإىل ذكرى اإىل ما�ضٍ  �ستقبل ا

أريد اأن تبقى ل واقعية كي ل متوت  وتنتهي ا

اإنها امل�س������تقبل وكل ما يخطر وما ل يخطر 

يل اأن يكون. 

أ�س������تمتع بكل  ن وا اأعرتف باأنني اأعي�ض الآ

أن������ِت ت�س������حرينني بنظراتِك  حلظة مع������ِك، ا

ال�سحرية هذه.. ل متنحيني كل هذه النظرات 

دفع������ة واحدة.. دعي منها ملا �س������ياأتي. ملاذا 

تنظرين اإيلَّ هكذا.. اأغم�س������ي عينيِك مثًل 

نظر يف عينيِك املغلقتني..  رى �س������كلهما لأ لأ

. م������ن اأي قدي�ض ورثِت  أنِت ل تنظرين اإيلَّ وا

هاتني اللوؤلوؤتني. عاملِك احلافل هذا هو عامل 

�س������حري ولو مل يكن �س������حرياً ملا ا�ستطعُت اأن 

اأم�سي �ساعة واحدة معِك.. هل تعلمني باأنني 

أ�س������تطيع اأن اأم�سي �س������اعتني متوا�سلتني  ل ا

واأكون �س������عيداً فيهما اإّل اإذا �سحرين البقاء 

�سحرية ح�سور ال�س������خ�ض الذي اأكون معه. 

واإن مل يكن �سحرياً.. �ساأ�سجره يف حلظات.

ول مرة.. وقعت  عندم������ا دخلُت العيادة لأ

 نظراتِك ال�س������حرية ه������ذه.. فعرفت 
َّ
عل������ي

باأن كل ما فيِك �سي�س������حرين.. حتى �س������وتِك 

املده�ض هذا ال������ذي يبدو يل باأنني اأدمنته.. 

وم�سيتِك.. وطريقة جلو�سِك على الكر�سي.. 

أة غري  أم������ام امرا وثيابِك. كن������ت اأعلم باأنني ا

عادية.. وهذا ما اأربكني.. خفُت اأن اأفقدِك 

أنا خجول اأكر  كر. ا بعد ن�سف �ساعة على الأ

أبادرِك  مم������ا يخطر لك مل اأكن اأجروؤ على اأن ا

ح������وال اأجل يا  احلدي������ث يف اأي حال من الأ

كلوديتي العظيمة هذا ما َفَعلَته بي نظراتك 

وىل.. نظراتِك ال�س������حرية يف ذاك املكان  الأ

ال�سحري. 

أة واحدة.. م������ن بني مليني  أت������ي ام������را تا

أة واح������دة بني مليني  الن�س������اء.. تولد ام������را

الن�ساء لتوؤكد باأنها تخبئ عاملاً بني ثدييها.. 

اإنها ت�س������تطيع اأن تنفخ يف عامل جديد يظهر 

ول رج������ل يف تاري������خ الكون..  ول م������رة ولأ لأ

أة جاءت لت�س������مو وجترج������ر الرجل من  امرا

�س������عره اإىل علوها.. اأعرتف اأمام اهلل باأنني 

اأحب كلوديا.. كلوديا.. كل حرف من حروف 

ا�سمها ي�سيء يف وجهي.. عندما اأكتب ا�سمها 

تورق اأ�سابعي.. عندما اأهتف با�سمها يرطب 

ل�س������اين.. وعندما اأنظر يف وجهها النوراين 

ت�ستعل م�سابيح الكون اأمام عيني. 
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ن هو  الرجل الذي روى لك������م حكايته الآ

رج������ل بالغ احل�سا�س������ية نح������و اجلمال وهو 

 ولذلك، مل يتخيل منظر 
)1(

»عن�رص من الن�ض«

فمه دون �س������ن، وهذا ما �س������بب له ح�سا�سية 

حتى جلاأ اإىل الطبيب من اأجل اأن ينقذه من 

أة التي  هذه احل�سا�سية، لكنه هناك التقى املرا

أر�سلت اإليه مل�سات اجلمال املفقودة بالن�سبة  ا

اإليه يف تلك اللحظات احلرجة، وهنا تكمن 

ر�سال بالن�سبة  معامل خ�سو�س������ية التلقي والإ

ر�سال  لل�سخ�سني وكذلك معامل قيمة هذا الإ

أي�س������اً لتلعب  وهذا التلق������ي. ثم تاأتي اللغة ا

دوراً يف تكاملية هذه العلقة وفق »املفردات 

 
)2(

التي تتكون منها هذه اللغة«.

من هنا ميكننا القول: 

النجاح هو الذي يحقق راحة النف�ض،

وهذه الراحة تاأتي وفق مراحل متعددة، 

لكل مرحلة مل�س������اتها اجلمالية املختلفة 

عن �سابقتها، 

وىل للقيام بعمل ما  فجماليات الفكرة الأ

تود القيام به، 

 ث������م جمالي������ات التخطيط للقي������ام بهذا 

العمل، 

ثم جماليات اأخذ وقت من فراغ للنتقال 

اإىل مرحلة املبا�رصة الفعلية بهذا العمل، 

وىل بع�ض  ثم جماليات تركه يف مهديته الأ

الوقت، 

ثم جمالي������ات العودة اإليه ب������روح مثابرة 

جديدة لنقله اإىل مرحلة متقدمة اأخرى، 

جن������از النهائ������ي لهذا  ث������م جمالي������ات الإ

العمل، 

ث������م جماليات النظر اإلي������ه وهو يف ذروة 

تكامله، 

خرين،  ثم جماليات تقدميه للآ

خرين له،  ثم جماليات ا�ستقبال الآ

فعال  اإح������داث ردود الأ ث������م جمالي������ات 

املختلفة حوله، 

ث������م جمالي������ات اأن يق������رتن ه������ذا العمل 

با�سمك، 

ثم جمالي������ات اأن يغدو عملك هذا جزءاً 

من تاريخك.

اجلمال و�رش احلب 

رادي  احلب حالة ق�سوى من ال�سعف الإ

ن  جتاه �س������خ�ض اآخر جتد نف�سك مندفعاً لأ

حتب������ه، وتوليه كل عنايتك، �س������خ�ض يهيمن 

على كل مف�س������ل من مفا�س������ل القوة لديك، 

وترى نف�س������ك مرتددا يف موق������ف ترغب اأن 

تقول له: ل. 
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حلظ������ات ال�س������عف الك������ربى يف حي������اة 

ن�س������ان تكم������ن يف عم������ق حلظ������ات حبه  الإ

الكربى. لذل������ك جند اأن كلم������ات العرتاف 

وىل مب�س������اعر احلب تكون ممزوجة بقلق،  الأ

وحذر، وا�سطراب، واإرباك بالن�سبة للمحب 

الذي يندفع كي يعرب عن دفق م�ساعر حبه، 

عرا�ض التي تزداد وهنا قدر ما يرزح  هذه الأ

العا�س������ق حتت �سطوة هيمنة قوة احلب التي 

خر، وهو  جتتاحه من �س������حرية الط������رف الآ

يق������ف قبالته يف هيبة امتحان، لي�ض امتحان 

أو امتحان مرحلة عمرية، بل امتحان  ف�سل، ا

احلياة برمتها. 

 يتحول ال�سعف هنا اإىل مرتبة متقدمة 

م������ن مراتب اأ�س������الة امل�س������اعر، وهو يحاول 

حا�سي�ض  النجاح يف حتميل الكلمات في�ض الأ

لفاظ ووهنها  التي ت�سكنه، ملتم�سا ركاكة الأ

حا�سي�ض. اأمام قوة تلك الأ

اإن������ه هنا يقف اأمام اأعز كائن لديه، كائن 

اقرتن وج������وده بوجود احلي������اة ذاتها، ولديه 

ن يخ�������رص احلياة على اأن  ا�س������تعداد روحي لأ

قرب من الروح اإليه.  يخ�رص هذا الكائن الأ

ن�سان  اإن خ�سارة احلب الكبري بالن�سبة للإ

هي منتهى اخل�سارة التي لبعدها خ�سارة. 

آراغون اإل������زا، اأدرك جيدا  عندما خ�رص ا

باأنه مني باخل�س������ارة التي لتعو�ض، ولذلك 

لبث يعي�ض يف املنزل الذي عا�سا فيه ي�سرتجع 

ذكرياته معها. 

لزا اأجمل ق�س������ائده، اأحياناً  كان يكتب لإ

ينظر اإىل عينيها، ويهتف:

أة ه������ي م�س������تقبل الع������امل.. واأنت  »امل������را

م�ستقبلي..« 

آراغ������ون نقف م������ع فاجعة  مع جترب������ة ا

وح������د، وّدعته اإلزا  خ�������رصان احلب الكبري الأ

وهي على ذراعيه، اأغم�س������ت عينيها، وهي 

خرية، تختتم به اآخر ما  تنظر اإليه النظرة الأ

ترى يف العامل. 

أ  أ�سوا آراغون ا �س������اءت الظروف اأن يعي�ض ا

اأم�س������ية م������رت عليه، اأم�س������ية فقدان احلب 

أة العظيمة التي حولت  الكب������ري، فقدان امل������را

جمرى حياته، وجمرى اإبداعه، ولكن ما الذي 

ن�س������ان اإذا خ�رص احلب الكبري، اإذا  يتبقى للإ

أة العظيمة الت������ي لن يكون لها اأي  خ�رص املرا

بديل، وبذات الوقت لتقب������ل اأن تتحول اإىل 

ذكرى.

قرب  خر الأ  دوما هو الرعب من موت الآ

خر الذي يقرتن وجوده  اإلينا من ذواتن������ا، الآ

بوجودنا. 
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آراغون اأن يقول �سيئا عن تلك  ومل ي�س������اأ ا

لزاه،  اللحظات الرهيبة،حلظ������ات فقدانه لإ

ولك������ن يف نهاية حياته �س������اء اأن يتحدث عن 

نه اأح�ض باأن  تلك الوقائع التي عا�سها رمبا لأ

آراغون:  م�ستقبل اللقاء بها بات قريباً. قال ا

»اليوم تزداد تلك ال�س������ورة املاأ�س������اوية لهيباً 

وولعاً وح�رصة.. �سورة موت اإلزا. 

يام، كلما اقرتب م�ستقبل  وكلما م�ست الأ

اللقاء بها. 

ذات م�س������اء حزين عدنا اإىل البيت، بيتنا 

يف »�سانت موري�س������ي�ض« بعد اأن جتولنا يوماً 

كامًل يف �س������واحي املدينة، لقد اأح�س�س������ت 

اأن التعب اأنهك اإلزا يف ذلك اليوم امل�س������وؤوم، 

قررت العودة اإىل البيت، كانت �سبه �سامتة، 

وقد اأقعدها التعب ب�رصعة، ويف ال�سباح كانت 

أكلمها، فلم جتبني.  بجانبي. حاولت اأن ا

ول مرة ينتابه قلق كبري على اإلزا،  هنا ولأ

كانت توحي له باأنها م�سافرة دون عودة. 

يقول وا�س������فاً اإرباك������ه يف تلك اللحظات 

احلا�سمة: 

طلب������ت  جنوني������ة  وبحرك������ة  اأ�رصع������ت   

الطبي������ب، وجاء على عج������ل، وبلحظة تطلع 

أ�سمعه  الطبيب نحوي، وقلت يف نف�سي: هل ا

أم ا�س������مع دق������ات قلب الزا، اإنها  ماذا يقول، ا

امل�ستقبل، ولي�ض هو، لكنه املا�سي قد �سبقني 

قائًل: هل ت�س������تدعيني من اأجل جثة هامدة 

يا اأراغون؟!

هنا اأح�س�ست بدوار قاتل، مل اأعرف ماذا 

أين اأجته: لق������د ماتت اإلزا،  أفع������ل، ل اأدري ا ا

أة هي م�س������تقبل  ل اأح������د يذكرين به������ا. املرا

أريد اأن  أ�������رصح دائم������اً، ل ا الرج������ل.. هكذا ا

اأتعذب كثرياً«. 

آراغون بعد موتها؟  ولكن كيف �سارت حياة ا

تلك احلياة التي لبثت يف �سبه خفاء، اجلميع 

كانوا يرونه يف كل املحافل وامللتقيات برفقة 

اإل������زا، مل يكن يتجه اإىل م������كان دون اأن تكون 

برفقته، هل له اأن يخرج وميار�ض حياته كاأن 

�س������يئا مل يكن، حينذاك كان يتخيل باأنه ترك 

اإلزا نائمة يف البيت وخرج دون علمها. 

 ي�سور حالته قائل: »اإلزا التي �ساركتني 

لم والعذاب..  احلياة وامل�ستقبل �ساركتني الآ

اإل������زا التي �س������اركتني كل م������ا يف احلياة من 

نب�س������ات.. كانت ه������ي م�س������تقبلي.. وكانت 

ه������ي �س������عري.. وكانت هي ح������روف املعرفة 

وامل�ستقبل يف حياتي. 

وعن حياته يف البيت الذي اأ�سبح يتفوح 

آراغون:  برائحة حبهما يقول ا
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 يف غرفتها اخلا�س������ة وعندم������ا اأدخلها 

اأحيانا بحثا عن كتاب اأو خمطوط.. ل اأمكث 

ين اأخاف من ح�س������ورها واأخاف من  كثريا لأ

نها ورغم مفارقتها  لهيب ذكرياتها، اأخاف لأ

يل م������ا زالت تعي�������ض يف عقلي ووجداين. يف 

أراها ت�س������تيقظ، اأراها  أراها تنام، ا غرفته������ا ا

أراها  أراها تبكي، وا أراها ت�������رصب، وا تاأكل، وا

ت�سحك.. حتى الدواوين التي كتبتها عن اإلزا 

بقي������ت يف غرفتها: »جمن������ون الزا« – »عيون 

ال������زا« لاأقوى عل������ى قراءتها بع������د موتها.. 

اأخاف اأن اأحرتق م������رة اأخرى بحبها، اأخاف 

أ�سقى مرة اأخرى يف فراقها.  اأن ا

آراغون مايريد اأن يخربها  ويلخ�������ض لها ا

به قائًل: 

»ما من حب �سعيد 

�سواء كان حبك اأو حب الوطن« 

يف حيات������ي وبع������د موته������ا.. كل �س������يء 

يحدثني عنها.. كل �س������يء ينطق با�س������مها: 

أ�س������ياء املنزل  ثاث.. ا الكت������ب.. الفرا�ض.. الأ

كلها تنطق با�سم اإلزا.. ل حياة يل بعد اإلزا.. 

ل وجود يل بع������د اإلزا.. كنت اأطوف مع اإلزا 

يف مقاهي باري�ض، واأرياف فرن�س������ا،، ومل يكن 

عندي مكان مف�س������ل �سوى ذلك املكان الذي 

تختاره اإلزا«. 

آراغون يف حب اإلزا:  مما قاله ا

ياحبي العظيم، يا�سبب هاكي، احلب ال�سعيد 

لميكن اأن يوجد

خر، كان هو احلب املوؤكد.  ولكن حب اأحدنا لاآ

اأدور يف نور النهار ووجدان الليل

اأحمل تلك املراأة يف دمي

كما حتمل غابة �سوتها

كيف اأ�ستطيع الكام عن �سيء فا يتحول 

كياين اإليها

هي كل ما اأحكي كل ما اأح�س كل ما اأمل�س

كل �سو�ساء منها كل �سمت كل اختا ج

عيناك عميقتان جدًا، حد اأنني ملا انحنيت 

�رشب لأ

راأيت كل ال�سمو�س فيهما

عيناك عميقتان حد اأنني اأفقد فيهما ذاكرتي

اإن������ه احلب الذي ي�س������في عل������ى احلياة 

اإ�رصاقة، وي�س������في عل������ى العمل بهجة، فرتى 

املحب يعي�ض اإ�رصاقة احلياة، وي�ستمتع ببهجة 

العم������ل. اإنه ميتلئ مب�س������وؤولية جتاه كل يوم 

يعي�سه، وجتاه كل خطوة يخطوها، كل نظرة 

ينظرها، كل كلمة يقولها. ي�سعر باأن الطرف 

خر ي�س������معه، ويراه، ويحدثه. ي�س������عى ما  الآ

بجهده كي يكون معط������اء حتى يكون جديرا 
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باحلياة التي يكت�س������ف من خللها جماليات 

وهج العاطفة. 

مب������ا اأن احلب هو حالة �س������فاء من نقاء 

خ������ر الذي نرتقي  امل�س������اعر، فاإن الطرف الآ

اإىل - ولي�������ض نقع يف - حبه يتمتع مبقومات 

ا�س������تثنائية، اإنه �سخ�ض ا�س������تثنائي بامتياز، 

وهذا ما يجعل العقبات التي ميكن اأن تعيق 

م�������رصى تفجري ثورة امل�س������اعر نحوه يف حالة 

زوال. 

احلب هنا يعّم������د النف�ض، ويطهرها من 

ث������ام. كان فرانز كاف������كا يقول حلبيبته: / الآ

أن������ا ياميلينيا جن�������ض، لذلك كل هذا  جن�ض ا

احلديث حول الطهارة/ 

ن�س������ان  اإن ق������وة نقاء احلب هنا جتعل الإ

ي�سعر بحاجته الق�سوى كي يرتقي يف درجات 

الطهارة حتى يكون مب�س������توى تلك امل�س������اعر 

الكربى التي يعي�ض يف بهاء معانيها. 

ن�سان معها م�ساحة  اإنها معادلة يلتم�ض الإ

ما لديه من اإيجابية عندما ينو�سع اأمام كائن 

بالغ ال�رص، ويلتم�ض م�ساحة ما لديه من �سلبية 

عندما ينو�سع اأمام كائن بالغ اخلري. 

أي�س������اً ميكن اأن ن�س������تنتج �سيئاً من  هنا ا

ف�سل �سيمون دي بوفوار الذريع يف حماولتها 

اجلادة كي تكره نف�سها على التوقف عن حب 

�س������ارتر، حتى اإنها يف حياته جلاأت اإىل طرق 

ملتوية كما اأوردت من خلل ن�رصها للر�سائل 

التي ن�رصتها بعد وفاة �س������ارتر، وفيها ت�سلط 

ال�س������وء على تلك الطرق امللتوية التي كانت 

ت�سلكها كي تتخل�ض من طغيان حب �سارتر، 

أنها مل جتروؤ على ن�رص تلك  وميكنني ا�ستنتاج ا

العرتافات يف حياته حت������ى تبقى حمافظة 

على م�س������احة م������ن نقائها لدي������ه. كانت يف 

الواحدة والع�رصين وكان يف الرابعة والع�رصين 

يدر�سان الفل�سفة ويعي�سانها وي�سعيان يف تلك 

الفرتة املبك������رة اإىل منط جديد من التفكري. 

ول ب������ه: /كانت املرة  تتذك������ر وقائع اللقاء الأ

أ�سعر  ألتقي باإن�سان ا أنني ا أ�س������عر ا وىل التي ا الأ

اأمامه بال�ساآلة/. 

ُعرف������ت بعلقتها القوية م������ع جان بول 

أثن������اء احلرب العاملية  �س������ارتر، و تعاونا معا ا

الثانية يف حركة املقاومة. 

لكنه������ا مل ت�س������مح ل�س������ارتر اأن يفقده������ا 

خ�سو�س������يتها و�سخ�س������يتها رغ������م كل ذاك 

عج������اب والتعل������ق الفك������ري والروح������ي،،  الإ

فهي ذاتها �س������وف تكون �ساحبة جمد اأدبي، 

وح�س������لت على اأرفع جائزة يف فرن�سا وهي 
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جائزة /كونكور/ 1954 عن روايتها /رجال 

الفكر/ قبل اأن يح�س������ل �س������ارتر على نوبل 

بع�رص �سنوات. اأي بعد عام واحد من /الوجود 

والعدم/. يف عام 1958، كما اختريت رئي�سة 

ن�سان.  للرابطة الفرن�سية حلقوق الإ

ولننظ������ر اإىل قوة هذه الرابطة بينهما يف 

أنني كنت منف�س������لة عن  قوله������ا: /احلقيقة ا

ألتحم فيه مع هذه  �سارتر بالقدر الذي كنت ا

ال�سخ�س������ية.. كانت علقتنا جدلية. اأحياناً 

أ�سعر باأنني على م�سافة ل معقولة منه،  كنت ا

أ�سعر كاأنني الن�سف  ويف اأحيان اأخرى كنت ا

خر. اأخذت منه واأخذ  الذي يكمل الن�سف الآ

مني، وبالتاأكيد مل اأكن تابعة له/. 

وكان �سارتر يقول باأن �سيمون دي بوفوار 

أة.  جتمع بني ذكاء الرجل، وح�سا�سية املرا

أنه������ا بداأت حياتها م������ع جان بول  وكما ا

خري  �سارتر، ف�سوف تنهي عمرها بكتابها الأ

الذي ت�س������ميه /وداعا �س������ارتر/ عام 1981 

ت�رصد فيه بع�ض الوقائع التي مل تكن معروفة 

خرية اإىل  عن �س������ارتر وتقول باأنه هديتها الأ

الرج������ل الذي اأم�س������ت مع������ه حياتها: /لقد 

كان رج������ًل حقيقياً يعرف كي������ف ينتمي اإىل 

احلقيقة وكيف يبحث عنها وعندما و�سعت 

كتابي كنت واثقة اأن هذا اأف�سل ما ميكن اأن 

يقدم لرجل ليزال حياً.. ك�سفت عن �سارتر 

اجلانب الذي كان النا�ض يريدون اأن يعرفوه، 

فل�س������فته لي�ست تعبرياً اإمرباطورياً عن اأفكار 

جت������ول يف وجدان ال�س������خ�ض، اإنها الدخول 

اإىل اأعماق النا�ض. حاولت اأن اأ�س������يء بع�ض 

امل�س������اهد غري املعروفة يف حياته لكي اأظهر 

كيف اأن الرجتاج هو انعكا�ض جزئي لزلزال 

يت�سكل داخل عقل الفيل�سوف/. 

لقد ا�ست�س������لمت لقوة حبها نحو �سارتر، 

وقررت اأن تقيم يف منزل ي�رصف على مقربته، 

واأو�س������ت اأن تدفن جواره، مل ت�ستطع البتعاد 

عنه حتى وهو ميت، وقد حدث ذلك عندما 

توفيت يوم 14 - 4 �سنة 1986. 

اإذن نح������ن نح������رتم احلب الكب������ري الذي 

نن������ا هنا نقف  جمع بني بوفوار و�س������ارتر، لأ

اأمام عظمة احلب الذي ميكن اأن يربط بني 

كائنني عاقلني بكل ذاك اجلربوت. 

يكتب رامبو عن �سحر احلب التي ي�سكنه 

أة  ويلهب حوا�سه في�سور م�ساعره قائل للمرا

التي يحبها: 

/ يف ال�ستاء �سنم�سي بعربة وردية ذات 

و�سائد زرقاء، يال�سعادتنا.. �سنخبئ يف كل 
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زاوي���ة �سغ���رية ع�سا من القب���ل املجنونة.. 

�ستغم�س���ني عينيك فا تري���ن اأي �سيء.. 

امل�س���اء  ظ���ال  ترتاق����س  الزج���اج  وع���رب 

القامت���ة تل���ك امل�س���وخ ال�سك�س���ة الدهماء 

م���ن ال�سياط���ني ال�س���ود والذئ���اب ال�س���ود، 

ث���م ت�سعرين �سيئ���ا يدغدغ خ���دك.. قبلة 

�سغرية مثل ع����س عنكبوت طائ�س يجري 

عل���ى عنق���ك.. فتحنني راأ�س���ك وتقولني: 

اأبحث عنه/. 

وميكنن������ا اكت�س������اف �س������حرية احلب يف 

ألبري كام������و /�س������لة اإىل بتول/،  م�رصحي������ة ا

يف ه������ذه امل�رصحي������ة يط������رح كامو ق�س������ية 

احلب واملوت ب�س������كل اإن�ساين موؤثر وهي من 

امل�رصحيات التي تطرح احل�سا�سية العالية يف 

علقة حب عميقة، ولكن ال�ساب يقلقه دوماً 

املوت الذي يبعده عن حبيبته. 

البطل ينتابه قلق وج������ودي، وهو يتخيل 

موت������ه، والبتعاد عن حبيبته، ويف هذا القلق 

ين������ادي /دييجو/ حبيبته: اإنني اأكره جمالك 

ن  نه �س������وف يحيا بعد موتي.. ملعون هو لأ لأ

غريي �س������يتمتع به.. لن اأكون وحدي هناك.. 

ماذا يهمني من حبك اإن مل يتعفن معي.  

احلياة تقرتن هنا بوجود َمن نحب، واإذا 

خلت احلياة من احلب، خلت من الدفء.

اخلامتة 

أنا�ض  اللم�س������ات اجلمالية هبة يتمتع بها ا

دون غريهم، وهي مل�س������ات اإكرامية منها ما 

تكون ظاهرة، ومنها ما تكون باطنة. 

واجلمال قيم������ة حقيقية ميكن اأن يظهر 

ن�سان، واحليوان، والنبات واجلماد،  على الإ

ن�سان يتمّيز باأنه اأكر تاأثرياً،  بيد اأن جمال الإ

ن�سان ذاته اأكر تاأثرياً،  ن الإ واأكر قيمة ذلك لأ

واأكر قيمة. 

من اللم�س������ات اجلمالي������ة التي ميكن لها 

اأن تلفت النظر، ال�سامة اإذا كانت يف مو�سع 

ن�سان، فهي ت�سفي جمالية  ملئم يف وجه الإ

على الوج������ه حتى لو كان الوجه متوا�س������عا 

أنها ميكن اأن تف�س������د معامل وجه  جماليا، كما ا

بالغ اجلمال اإذا حلّت يف مو�سع غري متوافق 

أو تقع  نف، ا ملزيته������ا، مثل اأن تكون عل������ى الأ

أو تكون ل�سيقة بالعني وما اإىل  على اجلبهة، ا

ذلك. 

كما اأن حجم ال�س������امة يلع������ب دوراً هاماً 

أو اإف�ساد اأ�سل  يف اإ�س������فاء مل�س������ات جمالية، ا

اجلمال، واحلجم الطبيعي لها اأن تكون كحبة 

نها اإن �س������غرت فقدت لفت النظر 
العد�ض لأ

وبدت باهتة، واإن كربت غدت كالو�سم.
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ن�سان هو كوكب �سغري احلجم،  ج�س������د الإ

ووا�سع املعامل بالن�سبة اإليه، هذا الكوكب غني 

ر�س������ال  ب������كل عنا�رص احلي������اة والتفاعل، والإ

والتلق������ي، والتاأثر والتاأثري وفق »حتليل البنى 

 
)3(

املرت�سبة«

ال�س������امة يف هذا املقام ه������ي عن�رص من 

العنا�������رص اجلمالية التي يغتن������ي بها جمال 

الوجه، وجمال الرتكيبة اجل�س������دية ب�س������ورة 

ن�سان  عامة، وال�سامات املتعددة يف ج�سد الإ

هي مبثابة جنوم تزّين م�س������احات اجل�س������د، 

وتبدو للناظر كالنجوم على �سفحة �سماء. 

خ�ض عندما  ال�سامة على الوجه، وعلى الأ

تقع على اخلد ت�س������في مل�سة جمالية �ساحرة 

على اإ�رصاقة الوجه وجتعله مميزاً من ناحية 

خرى.  التذّوق اجلمايل عن الوجوه الأ

ال�سامة اأي�ساً علمة يتمّيز بها حاملوها، 

وتدّون يف البطاقات ال�سخ�س������ية: له �س������امة 

أو: لها �س������امة على  مي������ن، ا عل������ى اخل������د الأ

احلنك. 

لأ ال�س������امة اإل يف موا�س������ع معينة  ل تتلأ

من الوجه، ولي�ض كل مو�سع يف الوجه ي�سلح 

مكانا منا�س������با لل�س������امة التي قد تبدو ذابلة 

يف موا�س������ع غري منا�س������بة لها، وحتى الوجه 

اجلميل تنطفئ فيه �سمات اجلمال مع وجود 

أو �س������امات ب�سكل ع�سوائي يف اأماكن  �سامة، ا

ن�س������ان خلق  ن الإ خمتلفة فيه. وما ذلك اإل لأ

جميل، من مك������ّون جميل، يف منبت جميل، 

وتنا�س������ل على كوكب جمي������ل، ولذلك يجنح 

بفطرته �سطر مواطن اجلمال مما تقع عليه 

عيناه، وتعرتيه هالة من �سكينة روحية تنتع�ض 

منها حوا�سه، واأي�سا تترّبك بها، عندما يقعد 

يف ح�رصة هيبة قب�ض من اجلمال، وال�سامة 

ه������ي قب�ض م������ن اجلمال على �س������فحة وجه 

ن�س������ان ولذلك فهي ل ت�سطع اإّل يف اأماكن  الإ

حتتاج اإىل ذاك القب�ض ال�ساطع لتتفاعل معه 

وتر�سل تلك ال�سكينة اإىل عيني الناظر. 

ن�سان اأن ير�سل اجلمال دون اأن  ميكن للإ

يتلقاه 

ميكن له اأن ير�سله دون اأن يتذّوقه 

كما ميكن له اأن ير�س������له ويتلقاه يف ذات 

اللحظة التي ياأخذ فيها اجلمال ذروة تاألقه، 

وهو يّوحد ال������ذرات بال������ذرات، يّوحد دفق 

امل�ساعر بدفق امل�ساعر، يوحد لذة النظرات 

بلذة النظرات، فيتعّمد ال�سخ�س������ان بذرات 

هذا التّوحد 

لل�س������امة تاأثريها اجلمايل الهام خا�س������ة 
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على الوجه، ولذلك تلجاأ بع�ض الن�س������وة اإىل 

ال�س������تعانة ب�سامات �س������ناعية على موا�سع 

�س������فاء مل�سات جمالية  معينة من وجوههن لإ

اإ�سافية اإىل �سفحة الوجه. 
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مل يَُجانِب احلقيقَة َمْن قال اإنَّ اخليال هو الذي يجعُل من ال�شعراء �شعراَء 

�شياء  حقيقيِّني، فهو املَلَكة الروحيَّة املبدعة التي تُو�ش������ل املبدَع اإىل �شميم الأ

حت������ت تاأثري عاطفته وجتربت������ه، وبناًء على ذلك فال ميك������ن اأن نف�سِّ ظاهرة 

آمنَّا بهذه املَلَكة اخَلالقة التي متنح املبدع القدرةَ على اإ�شفاء  بداع اإل اإذا ا الإ

مه لوحة حيَّة غنية من�ش������جمة مثرية  ، فيقدِّ
ّ
وح واحلياة على العمل الفني ال������رُّ

دة. متوحَّ

اأديب وناقد

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

دب ة يف الأ ة ال�صورة الفنيَّ جماليِّ

❁
خري الدين حممود قبالوي
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�ش������ياء عند    وه������و يعمل عل������ى اإذابة الأ

روؤيتها و�ش������هرها، ك������ي يُعيد �َش������وَغها من 

ك ما هو  جديد يف عالقات جدي������دة، فيحرِّ

ل العمل  ك، وي�شكِّ ن ما هو ُمتحرِّ ثابٌت، وي�شكِّ

ت�ش������كياًل خيالياً انفعالياً، وينقل الفكرة من 

، فاملبدع 
ّ
ّ اإىل جمالها احل�ش������ي

جمالها العقلي

�شياء تفكرياً ح�شياً �شعورياً، وهذا ما  ر بالأ يفكِّ

ي�شاعده على الربط بني العنا�رص املختلفة.

�ش������ياء يف ال�شورة  نَّ الأ
أ ي ا فيدرك املتلقِّ

ل تتَّخذ �شكاًل جديداً، واإمنا ال�شكُل الوحيد 

أرادت اأن  املقن������ع الذي ميكن اأن تتخ������ذه اإذا ا

، فاخليال 
َ
ك وتنمو يف ح�سِّ العمل الفني تتحرَّ

هو الذي مين������ح املبدع القدرة عل������ى التاأثُّر 

باملوؤثرات اخلارجي������ة، والتفاعل معها، ويف 

الوقت نف�ش������ه مينحه القدرة على ا�شرتجاع 

جتارب املا�شي الداخلية، وا�شتح�شار احلالة 

ال�شعرية اخلا�شة بهذه التجارب ا�شتح�شاراً 

ا يزيد عدوى  خرين ممَّ كاماًل لنقله������ا اإىل الآ

الفنِّ الوجدانية.

فاخلي������ال به������ذا املعنى ما ه������و اإل عمل 

 ،
ّ
 روحي

ّ
من اأعمال الذاكرة، ون�ش������اط عقلي

أو ق������ْل هو مظهر لحتاد قلب املبدع وعقله،  ا

أ�شتات من ال�شور امل�شتدعاة  يعمل على جمع ا

أو املنافرة، لكنها تنتظم بتاأثري  لغاية امل�سابهة ا

قوته وفاعليته داخل ن�س������ٍق متَّحد من�سجٍم، 

د  ق بني املت�س������ابه واملختلف، وبني املجرَّ فيوفِّ

واملح�سو�ض، وبني الفكرة وال�سورة، وبني ما 

هو فردّي وما هو عاّم، وهي التي جتمع بني 

ة والروؤية املبا�رصة. ح�سا�ض باجِلدَّ الإ

نكليزي كولريدج بني  وقد ميَّز ال�ساعر الإ

ويّل، وهو  نوعني من اخليال: هما اخليال الأ

ولية لكلِّ اإدراك  أو الو�سيلة الأ الُقوى احليويَّة ا

اإن�س������ايّن، وهو تكرار يف العقل لعملية اخللق 

ن�سانية. اخلالدة يف الذات الإ

ا النوع الثاين فه������و اخليال الثانوّي،  مَّ
أ وا

رادة الواعية،  ول يعاي�������ض الإ وهو �س������دًى للأ

�س������ياء ويفرقها وين�رصها كي يعيد  ويذيب الأ

اإبداعها من جديٍد، وهو الذي يعنينا يف عامل 

دب. البلغة والأ

ويّل جعل اإدراك  واإنَّ مهم������ة اخلي������ال الأ

�س������ياء بالن�سبة لنا ممكناً، فبدونه ل يكون  الأ

لدينا �س������وى جمموعة من املعطيات احل�سيَّة 

الت������ي ل معن������ى له������ا، بينما مهم������ة اخليال 

بات جديدة من املعاين  الثانوّي هي خلق مركَّ

�سياء. والأ

بة،  دة واملركِّ فهو بهذا املعنى القوة املوحِّ
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وقوت������ه تكمن يف تنظي������م الدواف������ع الكثرية 

املت�س������اربة، املثارة يف نف�������ض املبدع، اإما عن 

أو  أو ال�س������مول اأو احلذف ا طريق ال�ستبعاد ا

الرتكيب.

ولية هي املح�سو�سات  واإنَّ مواد اخليال الأ

التي يكون �سبيلنا اإليها احلوا�ض، لكن احلوا�ض 

ن تعقد �سلة بني اأمرين،  ل ت�سلح وحدها لأ

بل ل بدَّ من اأن يكون اخليال هو الذي يعقد 

هذه ال�سلة اإىل جانب احلوا�ض.

������ة هي يف  وعلى ه������ذا فال�س������ورة الفنيَّ

احلقيق������ة مولود اخليال، ال������ذي يعمل على 

�س������ياء ليبني منها َعمًل  ا�س������تنفار كينونة الأ

ة  ج������زاء، من�س������جماً، فيه هزَّ فني������اً متَّحد الأ

للقلب، ومتعة للنف�ض.

ويرى بع�ض الباحثني اأن اإ�س������ناد احلياة 

ن�سان اإىل غريه  اإىل اجلماد، واإ�سناد �سفات الإ

م������ن الكائنات هو من بقايا العقائد القدمية 

ن�سان، والتي كانت ترى  التي كان يعتنقها الإ

نَّ احلياة تعّم جميع مظاهر احلياة، وبالتايل 
أ ا

�سياء نظرة ِفَرا�سيَّة، لذا  فاإنَّ نظرتهم اإىل الأ

ن ذكرياتهم  تاأتي اأفكارهم �س������وراً متخيلة، لأ

واأوهامهم واآمالهم يف امل�س������تقبل تاأتيهم على 

أ�سبَه هذه احلال  �س������كل مرئيات غالباً، وما ا

بحالة الطفل الذي اأطلق الِعنان خلياله.

نَّ م������ردَّ ذلك اإىل قوة 
أ وي������رى فريق اآخر ا

ن�س������ايّن الذي ميتدُّ لي�س������مل ما  الوجدان الإ

يحي������ط به من كائن������ات، فاإذا �س������حك راأى 

الك������ون كلّه ي�س������حك من حول������ه، واإذا بكى 

 
ّ
�س������ا�ض العقلي راأى العامل كلّه يبكي معه، والأ

لهذه الظاهرة عمُق العاطفة، و�سعة اخليال، 

و�سمّو ال�سعور ودّقته.

اإنَّ م������ن اخلط������اأ ال�س������ائع اأن يُنظ������ر اإىل 

أّنها زخ������رف وزينة  ال�س������ورة الفنية عل������ى ا

نَّ ال�س������ورة الفني������ة اأعمق روؤًى، 
وح�س������ب، لأ

آفاقاً من هذا الق������ول القا�رص فهي  أبع������د ا وا

د م������ن عنا�رص التكوين  عن�������رص حيوّي ُمتجدِّ

دبية وتبلورها اللغوي يف   للتجربة الأ
ّ
النف�سي

 ،
ّ
دة مت�س������ابكة، لها منوُّها الداخلي بنية معقَّ

، اإذ حتمل يف اأطوائها �سحنة  ّ
وتفاعلها الفني

ديب  ل فيها الأ زة ومكثفة، ي�سكِّ �س������عورية مركَّ

الزمان واملكان ت�س������كيًل نف�سياً خا�ساً، يتفق 

مع حالته النف�سية امل�سيطرة، اإنَّه يقوم بعمليِة 

لوان،  تكثيٍف للزمان واملكان باخلطوط، والأ

�سياء  واحلركات، والظلل، وال�سور، فاإذا الأ

املتباعدة يف زماننا ومكاننا تتقارب وتتوا�سج 

ل عاملاً ل وجوَد له اإل يف اخليال الذي  لت�سكِّ

نراه نحن، وقد ل يراه غرينا.
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ولن جن������د مقاب������ًل مطابقاً 

يف  امل�س������كلة  ال�س������ورة  له������ذه 

الواقع، واإمن������ا جندها يف نف�ض 

أبعاد جتربته  ال�ساعر واأعماقه وا

والعامة،  اخلا�س������ة  ن�س������انية  الإ

 كما 
ّ
ولل�سورة م�سمون اجتماعي

نَّ لها م�س������موناً ذاتياً، ولي�ست 
أ ا

حياة ال�س������اعر الباطنية �س������وى 

�سورة من احلياة الجتماعية.

واإنَّ كلَّ و�س������ف تنع������ُت ب������ه 

أو  أو روعٍة، ا ال�سورة من جماٍل، ا

قوة، مرجعه هذا التنا�سب بينها 

ره من عقل ال�ساعر  وبني ما ت�سوَّ

ت�س������ويراً  وعواطف������ه  ونف�س������ه 

دقيقاً.

ويكون مقيا�ض ال�س������ورة يف نقل الفكرة 

وال�س������عور من خلل ال�س������ياغة اخلا�سة بها 

�سا�ض هي  باأمانة ودقة، وال�سورة على هذا الأ

العب������ارة اخلارجية للحالة الداخلية، وجمال 

ح�سا�ض. ال�سورة هو دللتها على الإ

وينبغي اأن يُعنى الكاتب بنظم هذه العبارة 

أبعادها م�سورة مرئية،  و�سياغتها، وحتديد ا

فال�سورة هنا كال�سا�س������ة ال�سينمائية، تتمتع 

ة  م املادَّ نها تقدِّ ة، لأ باإقناٍع فريٍد ومميزات فذَّ

دة، وهذه  مرئية، وبطريقة ملمو�سة غري جمرَّ

و�ساع امللمو�سة جتعل ال�سورة قادرة على  الأ

ال�سيطرة الوجدانية.

ولل�س������ورة م�س������تويان من الفاعلية هما 

، وامل�ستوى الدليّل، وت�ستمدُّ 
ّ
امل�س������توى الفني

هذه الفاعلية من قدرتها على الك�س������ف عن 

ديب  احلقيق������ة الكامنة هن������اك يف اأعماق الأ

املتخفية يف اأطواء �سعوره ول �سعوره، وتتفتح 

تي فلو قال  هذه الدلل������ة يف حتليل املثال الآ

ديب: »النخلُة َرُجٌل عم������لٌق«، فاإنه يبدع  الأ
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ى ال�س������به بينه وبني  تعب������رياً �س������عرياً ل يتعدَّ

تي امل�س������توى العائَم: »النخلة قامُة  التعبري الآ

ثائٍر«.

ينقل هذان التعب������ريان معنى اإذ يقولن: 

اإنَّ النخلة ترتفع ارتفاعاً �ساهقاً، واإن الرجل 

العملق وقامة الثائر مرتفعان، فهناك نقطة 

�سبه مبا�رصة، متثل الدللة التي يق�سد اإليها 

أو ذاك،  ال�ساعران با�س������تخدام هذا التعبري ا

وهذه الوظيفة هي وظيفة التو�سيل الدللية 

أّن  أو امل�س������توى الدليّل له������ا، اإل ا لل�س������ورة، ا

ال�س������ورتني على منحنى اآخر خمتلف متاماً، 

اإذ ت�سريان اإىل نوعني متباينني من املعلومات 

وىل  التي يت�س������منها التعبريان، فال�سورة الأ

يعاين فيها ال�ساعر »النخلة« معاينًة جماليًة 

من حيث ارتفاعها، تثري علقة عادية مبا�رصة 

�س������ائعة بني النخلة والرجل الطويل املفرط 

يف الطول، كذلك توحي ال�س������ورة الثانية اإىل 

�سعور ال�س������اعر جتاه النخلة والطول، لكنَّها 

تت�سمن �س������عوراً معيناً يُجمله ال�ساعر جتاه 

الثائر، اإذ ميكن اأن يكون ال�س������اعر �س������احب 

ق�س������ية عادلة، وهو يجاهد من اأجل انتزاع 

حّق������ه املغت�س������ب، وم������ن املحتم������ل اأن يكون 

هذا الت�س������مني غري واٍع، واإمنا �سيَغ بحالة 

ل�س������عورية، مبعنى اآخر اإّن ال�ساعر مل يق�سد 

اأن ينّبئنا باأنه ثائر، لقد ق�سد اأن يبنيِّ عظم 

النخلة وارتفاعها، ومع ذلك فاإنَّ �سورته قد 

َجلَْت واأو�سحت حالته الوجودية كلّها، وهذه 

اخل�سي�س������ة متثل جانباً هام������اً من فاعلية 

ى امل�س������توى  ال�س������ورة الفنية ميكن اأن ي�س������مَّ

مكان اأن نرى �سورتني اأكر   لها، وبالإ
ّ
النف�سي

ر فيها  بي نوا�ض ي�سوِّ ول لأ تعقيداً، ال�سورة الأ

أمن������ه واطمئنانه من نوائب الدهر باحتمائه  ا

مني، فيقول: باخلليفة الأ

يُت من َدْهِري بظلِّ جناِحِه  َتخفَّ

)�(
ف�رشُت اأرى دهري ولي�َس يراين

ياَم ما ا�سمي ملا َدَرْت فلو ت�ساأُل الأ

َع��رْف��َن مكاين واأي���ن مكاين ؟ م��ا 

ر  وال�س������ورة الثانية للمتنبِّي الذي ي�س������وِّ

ة املعركة، فيقول: اأمن �سيف الدولة يف جُلّ

لواقٍف �سكٌّ  امل��وت  وما يف  وقفَت 

)�(
دى وهو نائُم ك يف جفن الرَّ كاأنَّ

كلمى هزميًة ب��ط��اُل  الأ مت��رُّ بك 

���اح وث��غ��رك ب��ا���س��ُم ووج��ه��ك و����سَّ

مني  أبو نوا�ض يف بيتَيه اخلليفة الأ ر ا ي�سوِّ

جنح������ة، وقد اختباأ  طائ������راً كبرياً �س������خم الأ

ال�ساعر حتت جناحه هرباً من حوادث الدهر 

ونوائبه، فاأ�سبح يرى الدهر ول يراه.
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ر �سيف الدولة، وهو  اأما املتبني فقد �سوَّ

واقف وقفة ع������زٍّ يف جفن الهلك، والهلك 

غافٌل عنه �س������اٍح لغريه، فذلك يتقي الدهر 

باله������روب، وه������ذا يتق������ي امل������وت بالتحدي 

وال�سمود.

ره ال�س������ورتان على م�س������توى  هذا ما تقرِّ

بعاد احل�س������ية  أو الأ دة، ا قريب الدللة املجرَّ

ة �س������ورة تت�س������َكل يف املكان،  الهند�س������ية، ثمَّ

تتناظر باأبعادها وتفا�سيلها مع �سورة اأخرى 

تت�سّكل يف املكان نف�سه لكن لعنا�رص اأخرى.

أّن ثمة  اأما على امل�س������توى النف�سي يبدو ا

تفاعًل حياً يف بنية كّل �سورة بني عن�رصيها 

املقارن������ني فيها، ويجلو ه������ذا التفاعل دافعاً 

أبعاده املكانية  أ�سا�سياً يف اختيار امل�سبَّه به وا ا

وتفا�سيله.

وي�س������عب اإظهار ه������ذا التفاع������ل اإذا مل 

تُدر�ض ال�س������ورة من حيث ه������ي خلٌْق فرديٌّ 

 للخيال ال�سعرّي عند اأبي نوا�ض، وعند 
ّ
ذاتي

نَّ ال�سورة 
ن�سان املميَّز، لأ املتنبي بكونهما الإ

ن�سانية املتكاملة كلّها. جزء من التجربة الإ

أبو نُوا�ض ب�سجاعته وبطولته بل  مل يعرف ا

ُعِرف بامتلء �س������عره، وامتلء وجوده ب�رصب 

اخلمر، واملتعة بامللذات، واخلروج عن ماألوف 

املجتمع، ومن هنا كان طبيعياً عنده اأن يلغي 

، ويختفي حتت ظّل جناح 
ّ
وجوده اخلارج������ي

غ������ريه من اأجل احلر�ض على احلياة، وبذلك 

تتحّول معطيات وجوده التي حتمل خ�سائ�ض 

 ،
ّ
واقعية ل تنف�س������ل عنه يف العامل اخلارجي

.
ّ
اإىل مكونات لعامله النف�سي

 بامتلء �س������عره، 
ّ
بينم������ا ُع������ِرف املتنب������ي

وامتلء حياته بال�س������جاعة والبطولة واملجد 

أْن  وال�س������عي والتحدي، لذلك فلي�������ض غريباً ا

�ض وجود �سيف الدولة حني يظهره واقفاً  يكرَّ

يف جفن الردى، والبعد الوجودّي ل�س������ورته 

مرتبط ارتباط������اً جذرياً باملوقف ال�س������عرّي 

للمتنب������ي يف �س������عره كله، وه������و مينح احلياة 

أبع������اداً جدي������دة عرب املوت، وال�س������ورة عند  ا

املتنبي فعُل اإ�س������اءٍة وك�سٍف، فهي تنت�رص يف 

دة املوت باحلياة، فال�س������ورة  عامل املوت ُموحِّ

عنده لي�س������ت تقري������راً عن البطول������ة، لكنها 

اإ�ساءة بوجودين: هما املتنبي و�سيف الدولة، 

واحلياة واملوت ال�سالب اإن �سح هذا التعبري، 

ل جديد، ل ناألفه  واإعادة خلٍق لهما يف ت�س������كُّ

ل ا�ستمراٌر  يف حياتنا العادية، وهذا الت�س������كُّ

حلننٍي عميٍق متاأ�سٍل يف باطن املتنبي للمجد 

ن�سان املتفوِّق.  رادة القوية والإ والإ
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بينما تلغي ال�س������ورة ال�سابقة من احلياة 

أبعاداً متنحها مل�سافة الهروب، وهي امل�سافة  ا

ب������ني املوت واحلي������اة، واحل�س������ور والغياب، 

د ال�س������ورة يف هذه امل�س������افة،  ولذلك تتجمَّ

نَّ 
أ وهذا اغتيال قا�������ضٍ للحياة، وبذلك جند ا

كان يف تاأثريهما على �سعيد  ال�سورتني تتحرَّ

آخ������ر ينب������ع من الرتابط������ات النف�س������ية التي  ا

تثريها حال������ة الغياب عند اأبي نوا�ض، وحالة 

أو  احل�س������ور عند املتنبي، ول جتلو كّل حالة ا

أبعاَد �سخ�س������ية املمدوح، واإمنا جتلو  �سورٍة ا

أبعاد ذات ال�ساعر نف�سه. ا

ومن هنا فال�س������ورتان خمتلفتان اختلفاً 

أّن  جذرياً، ول ميكن اأن تتبادل ال�س������ياق، مع ا

كلتيهما على �س������عيد الوظيفة املعنوية ينقل 

ق ح�س������وراً معنياً ين�سجم  معنى واحداً، يحقِّ

مع الفاعلية النف�سية لكلٍّ من ال�سورتني.

وعلى كّل حال تظلُّ العلقة بني ال�سورة 

 للتجربة ال�س������عرية امِلحَرق 
ّ
وال�س������ياق الكلي

�سا�سي الذي ينبغي اأن تنبع منه الدرا�سة،  الأ

واإّن حيوية ال�س������ورة وقدرتها على الك�س������ف 

ق الت�ساق والن�سجام  ثراء، يرتبط بتحقُّ والإ

 والدليّل. 
ّ
بني م�ستوى ال�سورة النف�سي

وق������د تن�س������اأ حالة م������ن عدم التنا�س������ق 

 ال�س������ورتني، ولعلَّ 
ْ
والن�س������جام بني م�ستويي

امل�س������وؤول عن �س������دق هذه احلالة ه������و َولَُع 

 والعلقات 
ّ
ي ال�س������به احل�سي ال�ساعر بتق�سِّ

أ�س������ياء العامل وحماولة الربط  اخلارجية بني ا

بينهم������ا، ومن اأمثلة ه������ذه احلالة، من عدم 

الت�ساق بني م�ستويي ال�سورة، بيت اأبي متام 

يف و�سف اأزهار الربيع يقول فيه:

م��ن ك��لِّ زاه����رٍة ت��رتق��رُق بالندى

)3(
ُر ��ه��ا ع����نٌي اإل���ي���ك حت�������دَّ ف��ك��اأنَّ

ُد يف �س������ياق الق�س������يدة الوظيفة   تتح������دَّ

تية:  املعنوية التو�سيلية لل�سورة بالطريقة الآ

لئ������ة برتقرق قطرات  أزه������ار الربيع املتلأ اإنَّ ا

الن������دى ف������وق وريقاتها ت�س������به عين������اً تنظر 

زهار  راً، وللأ اإليك ودمعها يت�س������اقط متح������دِّ

قيمٌة جمالية مرتبطة بال�س������عادة والن�رصاح 

وال�س������فاء والوّد، بينما العني الدامعة فاإنها 

ترتبط بالتعا�س������ة واحلزن وال�س������يق، وعلى 

الرغ������م من دّق������ة ال�س������ورة على ال�س������عيد 

، وقد رّكز ال�س������اعر يف بنائها على 
ّ
احل�س������ي

بعاد الهند�س������ية واخل�س������ائ�ض الب�رصية،  الأ

فاإنه������ا ل تخ������دم وظيف������ة حيوية يف �س������ياق 

املوقف ال�س������عرّي املتكامل، اإذ ل ميكن عزل 

الرتابطات ال�سعورية التي ت�ستثار مع امل�ستوى 
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 لكلٍّ من املو�سوَعني املركِّبني لل�سورة، 
ّ
النف�سي

فالزهر اجلميل يث������ري حقًل من النفعالت 

ال�سعيدة، واملتعة اجلمالية، بينما تثري العني 

الدامعة انفعالت مغاي������رة خالية من املتعة 

اجلمالية على امل�س������توى النف�س������ي، اإذ يبدو 

 جتاه 
ّ
أّن ال�س������عور امل�سيطر هو �س������عور �سلبي ا

الدمع يف العني »نفور وحزن« كال�سعور جتاه 

العني الدامعة الباكية، ويك�سف هذا التناق�ض 

ب������ني عن�رصْي ال�س������ورة عن ع������دم قدرتهما 

على الفاعلية الفنية وال�س������عورية يف �س������ياق 

الق�سيدة اجلمايّل.

�سا�سية لل�سورة الفنية،  �س������ول الأ ومن الأ

التي ت�سّور املعنى ت�س������ويراً هادئاً الت�سبيه، 

أنكر اأن من اأ�س������عب  فم������ا هو الت�س������بيه ؟ ل ا

امل�س������كلت اأن يق������ع الباحث عل������ى تعريف 

جامع مانع لفنٍّ قوامه اجلمال، لذلك اأرجو 

ق يف جتاوز  تي قد وفِّ اأن يكون التعري������ف الآ

�سعوبة التعريف و�سطحيته.

الت�سبيه هو الك�سف عن �سفة يف امل�سبَّه 

عن طريق امل�سبَّه به لو�سوِح هذه ال�سفة فيه 

لغاية البيان والتاأثري، والت�س������بيه ي�س������تح�رص 

الطرفني امل�سبَّه وامل�سبَّه به دون اأن ي�سهرهما 

�س������هراً كامًل يف بوتقته، واإمنا مياثل بينهما 

مماثل������ة جمالية ذات م�س������تويني من الدللة 

املعنوية والنف�س������ية، ويقارب بني م�سافاتهما 

حا�سي�ض، فل يدع  أبعادهما بامل�س������اعر والأ وا

احلدود بني طرفيه تبقى منف�س������لة، ويعمل 

د. كّل طرٍف منهما بذاتية وتفرُّ

فما الت�س������بيه اإل حركة مت�سلة يف قلب 

حا�سي�ض  العمل الفني، تب�رص بها امل�ساعر والأ

ع������ة تن������وُّع احلياة، ول منا�������ض لنا من  املتنوِّ

ّن الكلم  أو ال�سورة الفنية عموماً، لأ الت�سبيه ا

أو املنثور له طبيعة جازمة  العادي املنظ������وم ا

ل ت�س������اعد على التفك������ري، اأو مبعنى اآخر ل 

أ�سياء  م ا ت�س������اعد على عمق التفكري، فهو يقدِّ

م�رصفة الكرة كاملذياع ل ن�سعر معها برغبة 

أو نفهم، واإمنا ناأخذ  أو نخترب ا يف اأن نحق������ق ا

منها ما ناأخذ حفظاً، وكيفما اتفق، واأما ما 

يفوتن������ا فليُفْت، وهذا بالطبع لي�ض من منهج 

الثقافة يف �س������يء، ويف احلقيق������ة اإنَّ فاعلية 

�ساءة  الت�س������بيه هي يف عملية الك�س������ف والإ

لل�س������فة املق�سودة منه �س������من اإطار جديد، 

م�ستحدث لغاية الوقوع على الر�سالة الكامنة 

أبعادها وتفا�سيلها، وهذه الفاعلية  فيه بكّل ا

ي من حالة ال�سكون اإىل  هي التي حتوِّل املتلقِّ

ي اإىل مرحلة  حالة احلركة، ومن مرحلة التلقِّ

بداع. الإ
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ويتوق������ف جن������اح الت�س������بيه يف عملي������ة 

الت�س������ال على اختيار امل�س������به به املنا�س������ب 

ّن غاية التفاعل  للم�سبه مو�سوع الت�سال، لأ

 يف بنية الت�س������بيه بني عن�رصيه اأن يربز 
ّ
احلي

�س������فة اأو معنى، يلحُّ على احل�ضِّ والوجدان 

ح�سوره، من ذلك قوله تعاىل ليلفت اأنظارنا 

أّن اهلل وحده ي�ستجيب ملن يدعوه ومينحه  اإىل ا

لهة املزعومة كلّها، مهما  أّن الآ م������ا يرجتيه، وا

أ�س������كالها، وتباينت اأجنا�س������ها، ل  اختلف������ت ا

متلك لهم �س������يئاً ول تعطيهم خرياً، ولو ظنَّ 

نَّ ه������ذا اخلري قريب، ولك������ي يبنّي لنا هذه 
أ ا

احلقيق������ة الكربى التي ل ري������ب فيها، اختار 

اهلل عزَّ وجلَّ م�س������بَّهاًُ به يعربِّ خري تعبري عّما 

يري������د اإبرازه من �س������فة وفاعلية، يقول اهلل 

������قِّ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن  تع������اىل: »لَُه َدْعَوةُ احْلَ

لَّ َكَبا�ِسِط  ٍء اإِ ْ
ُدوِنِه لَ يَ�ْس������تَِجيبُوَن لَُهم ِب�َس������ي

ىَل امْلَاء ِلَيبْلَُغ َف������اهُ َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما  يْ������ِه اإِ َكفَّ

لَّ يِف �َسَلٍل«، بهذا التوفيق  ُدَعاء الَْكاِفِريَن اإِ

ن  املذه������ل الرائع يف اختيار امل�س������بَّه به تتكوَّ

�سياء واحلقائق يف �سوئها اجلديد، الذي  الأ

أٍة قاتلٍة حقيقَة  مل يعهده الكافر، فيدرك بفجا

ما هو عليه من �سلٍل وعبث و�سياع.

ثّم اإنَّ امل�سبه وامل�س������به به يطرحان بعداً 

أم������ام العقل املكتن������ه بُْعَد  جدي������داً للتجربة ا

ن������ات احلقيقية  الوعي، وع������ي الكافر باملكوِّ

آلياً جافاً بل  لتجربته، ولي�ض دور الوعي هنا ا

 املجِهد 
ّ
هو دور خلق يكثف امل�ستوى النف�سي

املرِه������ق، وذلك عن طريق خلق بنية تتداخل 

فيه������ا العلق������ات، وتتب������ادل الفاعلي������ة بفنٍّ 

ي�س������تقي من طبيعة طريف ال�سورة امل�ساءين 

.
ّ
بتكاملهما الفني

وهكذا يكون اختيار �س������ورة ال�س������خ�ض 

البا�س������ط كفي������ه اإىل املاء، وامل������اء منه قريب 

يريد اأن يبلغه بفيه، لكنه ل ي�ستطيع، حماولًة 

وك�س������فاً حقيقياً عن خ�سائ�ض امل�سبه، وهو 

احلقيق������ة الكب������رية باأّن اهلل وح������ده اجلدير 

جابة. بالدعاء والقمني بالإ

داة ووجه  ي الأ واإنَّ الت�سبيه البليغ هو تنحِّ

ال�سبه، واحتاد الطرَفني وان�سجامهما ب�سموِّ 

امل�س������به اإىل م�ستوى فاعلية امل�سبه به، فتكون 

ال�سورة بذلك وحدة متكاملة بخفاء الركنني 

الثانويني، جتلو التفاعل العميق بني عن�رصي 

الت������ام بينهما، في�س������عر  الت�س������بيه والتناغم 

������ي باأنه وهو يف متا�������ضٍ مبا�رص معهما،  املتلقِّ

مليء باحليوية التي تدفعه اإىل اإعادة قراءتها 

أبعادها، وتاأمْل قول اأبي  واإعمال الفك������ر يف ا

فرا�ض احلمداين يخاطب �سيف الدولة:
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ف��ل��ي��ت��َك حت��ل��و واحل���ي���اُة م��ري��رٌة

)�(
غ�ساُب ن��ام  والأ تر�سى  وليتك 

عامر وبينك  بيني  ال��ذي  وليت 

وب��ي��ن��ي وب����ني ال���ع���امل���ني خ����راُب

ٌ هنيِّ فالكلُّ  ال��ودُّ  منك  �سحَّ  اإذا 

اب ت���راب وك����لُّ ال����ذي ف���وق ال������رتُّ

أبو فرا�������ض هو توثيق ُعرا  اإنَّ ما ين�س������ده ا

مري �س������يف الدولة، واأن  ������ة بينه وبني الأ املحبَّ

، ولن يبايل بعد ذلك بانقطاع  يعمر هذا الودُّ

خري������ن من اأوا�رص،  ما بينه وب������ني النا�ض الآ

نه �س������رياهم عندئذ روؤية عميقة تتغلغل يف  لأ

حقيقة بنائهم املادّي.

نَّ �سورة الرتاب عن�رص 
أ ويظهر بو�س������وح ا

أو املوقف  حيويٌّ فاعل يف بنية ال�سورة الفنية ا

ال�س������عرّي كلِّه، فالرتاب يعك�ُض روؤية ال�ساعر 

الذاتي������ة للنا�ض يف اإطار ال�س������عور امل�س������يطر 

مري كي ي�رصع  عليه، وهو حماولة اإر�س������اء الأ

�رص. يف افتدائه واإنقاذه من وهدة الأ

فه������و ي������رى النا�ض ع������رب �س������عوٍر متخلّل 

م�سطرب، ي�سوبه الرجاء كما ي�سوبه الياأ�ض، 

وهذه الروؤية تربز بجلٍء اأكرب على م�س������توى 

الفاعلية النف�س������ية: فالرتاب هنا لي�ض موتاً 

بل احتمال للموت، اأو قل هو اإمكانية الفناء، 

نَّ ال������رتاب عن�رص تكوي������ن النا�ض وحتلُّلهم 
لأ

يف النهاية، ولكنه عن�������رص حتلٍُّل ل يَنتُج من 

مكانية ا�ستغراق  أنا�ض، و�سبب هذه الإ تركيبه ا

مل  ال������ذات يف تطلعاته������ا ع������رب م�س������افة الأ

ع، فال�س������ورة جتلو الوجود  والوع������د والتوقُّ

أبعاد اأحا�سي�سه اإزاء النا�ض  النف�سي لل�ساعر وا

مري، فاإنَّ اإدراك وجه ال�سبه امل�سرتك  واإزاء الأ

ب������ني الطرفني قريب وحا�رص، لذلك كان من 

داة، ويُ�سمر  ح�س������ن اأن حتذف الأ بلغ والأ الأ

وجه ال�سبه، على الرغم من ذلك فهو ممكن 

الكت�ساف وال�سياغة بكلِّ ي�رص.

 فاعلية 
ّ
واإنَّ فاعلية الت�س������بيه التمثيل������ي

نها تعنى بالك�سف عن جمموع  م�س������اعفة، لأ

�س������فات متعددة، تتج������اوب فيم������ا بينهما، 

، يخل������ق معطيات  وتتن������اوب يف تفاع������ل حيٍّ

ك على م�ستوى البنية العميقة  جديدة، تتحرَّ

لل�سورة، تت�س������ابك فيها العلقات، وتتفاعل 

 املق�سود.
ّ
ثر الكلي لتنتج الأ

فالت�س������بيه يف هذه احلالة وحدةٌ منتَزعة 

بة ومتكاملة يف وجه  أم������ور متعددة ومركَّ من ا

ال�س������به وطريف الت�سبيه، وهذا مينح ال�سورة 

بع������اد املكانية  جناحاً ُمده�س������اً يف ر�س������م الأ

والزمانية املت�س������لة من خلل منظور جمايّل 
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، يت�س������م باحلركة والقدرة على بعث 
ّ
ت�سكيلي

احلياة.

واإنَّ م�س������اركة املتلقي يف بناء ال�سورة يف 

الت�س������بيه التمثيلي وا�س������حة، تتمثل يف منح 

أبعادها النهائية التي تعيد ات�سال  ال�س������ورة ا

اأجزائها، وتبعث احلي������اة يف علقاتها بفعل 

�ساءة التي يقوم بها املبدع  عملية الك�سف والإ

واملتلقي �س������وية، ومثال ذلك قول اهلل تعاىل: 

آَمنُواْ لَ تُبِْطلُواْ �َس������َدَقاِتُكم  َيَُّه������ا الَِّذيَن ا
أ »يَا ا

َذى َكالَِّذي يُنِفُق َمالَُه ِرئَاء النَّا�ِض َولَ  ِبامْلَنِّ َوالأ

ِخِر َفَمثَلُُه َكَمثَِل �َسْفَواٍن  ِ َوالَْيْوِم الآ
ّ

ِْمُن ِباهلل
يُوؤ

أَ�َس������ابَُه َواِبٌل َفرَتََكُه �َس������لْداً لَّ  َعلَيْ������ِه تَُراٌب َفا

ُ لَ يَْهِدي 
ّ

ا َك�َسبُواْ َواهلل َّ ٍء ممِّ
ْ
يَْقِدُروَن َعلَى �َسي

أَْمَوالَُهُم  َمثَُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن ا
َ
الَْقْوَم الَْكاِفِريَن* 

أَنُف�ِسِهْم َكَمثَِل  ْن ا ِ َوتَثِْبيتاً مِّ
ّ

ابِْتَغاء َمْر�َساِت اهلل

ْعَفنْيِ  أُُكلََها �سِ أَ�َس������ابََها َواِبٌل َفاآتَْت ا َجنٍَّة ِبَربَْوٍة ا

ُ مِبَا تَْعَملُوَن 
ّ

������بَْها َواِبٌل َفَط������لٌّ َواهلل ْ يُ�سِ ن ملَّ َفاإِ

.
)6(

ريٌ« بَ�سِ

نفاق الذي  وىل اأن الإ ر ال�س������ورة الأ تق������رِّ

يبذل م������ن اأجل امل������راءاة وا�س������تكثار املّن ل 

يجدي ول ينفع، �س������اأنه يف ذلك �س������اأن طبقة 

خفيفة من الرتاب فوق �سخرة �سماء مل�ساء، 

أبعد ظنَّ اخل�سوبة  اإن اأ�س������ابها مطر �سديد ا

والنماء عنها، وقد ق������ِدم على ما فوقها من 

تراب فجعله هباء من�س������وراً، وتقرر ال�سورة 

نفاق الذي يُبذل ابتغاء ر�س������ا  الثاني������ة اأن الإ

ميان، يزكو وينمو  اهلل، وطلباً للثبات على الإ

ويثمر، مثله كمثل جنة فوق ربوة اإن اأ�س������ابها 

أنبتت من كّل زوج  ت وربت وا مطر كثري »اهتزَّ

.
)7(

بهيج«

نفاق يف ال�سورتني لي�ض  نَّ الإ
أ ول �س������كَّ ا

وىل حت�رصُّ و�سياع  واحداً اإنه يف ال�س������ورة الأ

أمل، قد نتج عن انعدام ا�س������تجابة ال�سفوان  وا

للمطر، كما نتج ع������ن انعدام فاعلية النف�ض 

املنَّان������ة واملوؤذي������ة، لكنه يف ال�س������ورة الثانية 

وعد واأمل وطاقة للخ�سب والنماء، اإنَّه وعد 

بوجود اآخر ينبع من ا�ستجابة اجلنة للمطر، 

وم������ن فاعلية النف�������ض املوؤمنة وا�س������تجابتها 

يها وت�سمو بها. لل�سدقة التي تزكِّ

وىل  فق������د افتقد املط������ر يف ال�س������ورة الأ

الفاعلية املرجوة منه، وهي اأن يهيئ الرتاب 

للخ�س������ب والنماء، بل اإنه اكت�س������ب خا�س������ة 

جديدة هي القدرة على الك�س������ف والتعرية، 

ه������ذه القدرة الت������ي ميتلكها الكف������ر بالنعمة 

والرياء، بو�سفهما عطاء رقيقاً يخفي وراءه 

النف�������ض اخلبيثة، لكنه �رصعان ما ينك�س������ف، 
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ويتب������ّدد لتظه������َر ه������ذه النف�ض عاري������ة اأمام 

حقيقتها التي حتاول اأن تخفيها.

وهكذا يت������وازى الرياء وطبق������ة الرتاب، 

والنف�������ض اخلبيث������ة وال�س������فوان، وتتح������ّول 

اإمكانية النمو وال������زكاء اإىل فعل �رصٍّ واهرتاء 

وفناء، وتنعدم خا�س������ية املطر الذي يتوازى 

ذى. مع ال�سدقة التي يبطل فاعليتها الأ

بينما يكت�س������ب املطر يف ال�سورة الثانية 

حي������اة جديدة من خ������لل تفاعله مع اجلنة، 

وان�س������جامه مع النف�ض املوؤمن������ة التي متتلك 

نبات ما يجعل  من اخل�س������ب وال�ستعداد للإ

ها ويحييها. القليل من املطر يهزُّ

فالنمو ذاته هنا فعُل خرٍي وحياة وجمال، 

ونقطة �سوء يف بنية ال�سورة، وهو لي�ض رمز 

خ�س������ب وعطاء فح�س������ب، بل اإنه ينتقل من 

ن�سان اإىل جت�سيد  مدلوله الوحيد يف وعي الإ

حلياة اأخرى حيَّة متميزة.

نَّ كل التعبريين 
أ ومن ال�سيق اأن ننتبه اإىل ا

ر القدرة على اخل�س������وبة  »ت������راب، جنة« يُقرِّ

ّن كًل م������ن ال������رتاب واجلنة له  نب������ات، لأ والإ

 
ّ
خ�سائ�ُض واحدة م�سرتكة على م�ستوى اأفقي

وحيد، وتختلف هذه اخل�س������ائ�ض اختلفاً 

جذرياً على امل�س������توى النف�س������ي وال�ستجابة 

والفاعلية.

واإن اخليط الذي يجمع بني ال�س������ورتني 

هو ال�سدقة، فهي واحدة يف كل ال�سورتني، 

لكنَّ الغاية منهما خمتلفة والو�س������يلة خمتلفة، 

والكيفي������ة خمتلف������ة، واإمكاني������ة ال�س������تمرار 

خمتلف������ة، اإذ اإن فع������ل امل������نِّ ق������د اأبطل فعل 

ال�س������دقة واأعدم فاعليت������ه وحمَقها، وانقلب 

هذا الفعل اإىل ولدة للموت واغتيال للحياة، 

وه������ذا مغاير متاماً مل������ا كان مرجوٌّ منه لدى 

املرائي، بينم������ا كانت ال�س������ورة الثانية بنية 

عامل جديد، وولدة جديدة، وا�س������تمرار اآخر 

مرجعه اإىل اهلل.

 يف ك�سف 
ّ
وتكمن روعة الت�سبيه ال�سمني

أركانها خلف ظلل  بنية ال�سورة اخلفيَّة بكّل ا

أبعاد  أو بتعبري اأ�سح هو ا�سطياد ا ال�سياغة، ا

ال�سورة الكامنة وتفا�سيلها، فل بدَّ فيه من 

داة و وجه ال�سبه،  ا�ستتار الطرَفني وحذف الأ

ويقرِّب هذا ال�س������تتار للطرفني بُعد امل�سافة 

به حقيقة حني ي�س������اق امل�سبه به  بينهما، يقرِّ

بو�س������فه برهاناً ودليَل �س������دٍق للم�سبه الذي 

أو ال�ستنتاج. نكتنهه عن طريق الرتابط ا

وميلك هذا النوع من الت�سبيه من القدرة 

عل������ى الفاعلية ما ل يجاري������ه فيه غريه، ملا 

������ة يف ال������ذوق، وحيوية يف  ي�س������تلزمه من دقَّ
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، ويقظة يف ال�سعور، وكلَّما خفي ودقَّ  احل�ضِّ

أث������راً يف النف�������ض والوجدان، فهو  أبل������غ ا كان ا

بلُغ، اإْن كان ال�س������ابق هو 
حقيقة الت�س������بيه الأ

البليغ. 

ل الطرفني متناظٌر يف الت�سبيه  واإنَّ ت�سكُّ

ال�سمني، لُكلِّ طرف مكانه، وحيزه امل�ستقّل، 

أبعاده اخلا�س������ة التي تت�س������ل ببع�سها من  وا

، م������ن واجب 
ٌّ
 َخفي

ٌّ
ط وهم������ي خ������لل خمطَّ

املتلقي اأن يدركه فهو مدعوٌّ هنا اإىل البتكار، 

نَّ فاعليته يف 
د ال�ستجابة، لأ ولي�ض اإىل جمرَّ

الت�سبيه ال�س������مني ل تقلُّ عن فاعلية املبدع 

نف�سه، ومن ذلك قول اأبي الطيب املتنبي:

���ي���ه امُل����������داُم ُف�������������وؤاٌد م�����ا ُت�������س���لِّ

)�(
��ئ��اُم وُع��م��ٌر م��ث��ُل م��ا ت��ِه��ُب ال��لِّ

����َغ����اٌر ����ه ن����ا�����سٌ �����سِ وَده����������ٌر ن����ا�����سُ

��َخ��اُم ���سِ ُج���َث���ٌث  ل��ه��م  ك��ان��ت  واإْن 

وم���ا اأن���ا م��ن��ه��ُم ب��ال��ع��ي�����ِس فيهُم

َغ���اُم َه���ِب ال���رَّ ول��ك��نَّ َم���ع���ِدَن ال���ذَّ

ر البيت الثالث من قول املتنبي حال  يقرِّ

ال�س������اعر الذي ل يعدُّ نف�سه من اأهل زمانه، 

واإْن كان يعي�ض بينهم، و�س������اأنه يف ذلك �ساأن 

�س������ذور الذهب تختلط بالرتاب ومتتزج، مع 

أنَّها لي�س������ت من جن�س������ه، وهذا دليل روؤيته،  ا

ففي ال�س������ورة ت�س������كُّلن، كّل واحد منها له 

ل  خر، فثمة ت�س������كُّ حيزه اخلا�ض، املقابل للآ

ٌل  يف مكان يناظره باأبعاده وتفا�س������يله ت�س������كُّ

اآخر لعنا�رص اأخرى. 

ويب������دو اأن ثم������ة تفاعًل حيوي������اً يف بنية 

ال�س������ورة بني طرفيه������ا املقارنني فيها، يجلو 

أ�سا�س������ياً كامناً يف اختيار امل�س������به به  دافعاً ا

أبعاده املكانية ويظهر ه������ذا التفاعل جلياً  وا

حني نقرنه بحياة ال�ساعر وتطلعه الدائم اإىل 

املجد وال�رصف الرفيع، فما عا�ض املتنبي اإل 

لي�سل اإىل املجد، فيكف ميكن اأن يرى نف�سه 

أنَّى له ذلك  خرى ؟ وا كغريه������ا من النفو�ض الأ

وهو القائل:

مَّ جمل�سنا ن �سَ �سيعلُم اجّلْمُع ممَّ

)9(
َق��َدُم به  ت�سعى  َم��ْن  ني خرُي  باأنَّ

أنه ي�س������تخدم �سمري  ومن ال�س������يق الدال ا

اجلماع������ة الغائب حني يتح������دث عن النا�ض 

أنا منه������م بالعي�ض فيهم«، وقد  فيقول: »وما ا

ق غيابهم عن  ر ال�سمري مرتني، وهذا يحقِّ كرَّ

أنا«. �ساحة وجوده الذي يعلنه �رصاحة »ا

خر املقابل اأن �سذور  ونرى يف الطرف الآ

الذه������ب الثمينة خمفي������ة يف اأعماق الرتاب، 

ق بني الت�سكلني ؟ مبعنى اآخر كيف  فكيف نوفِّ
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ول،  ل الأ ������ق بني غياب النا�ض يف الت�س������كُّ نوفِّ

ل الثاين، وظهور  وظهور ال������رتاب يف الت�س������كُّ

ول، وغياب الذهب يف  ل الأ نا« يف الت�سكُّ »الأ

ل الثاين. الت�سكُّ

نَّ احلياة تبتغي الفرد الفذَّ 
أ يف احلقيقة ا

املتميز، فهي ل تفتاأ ت�سعى اإليه، وتلتم�سه يف 

كلِّ مكان كم������ا يلتم�ض عامل املنجم الذهب، 

فه������و بهذا املعن������ى ظه������ور يف كل احلالني، 

وهذا احل�س������ور ينعك�ض يف وجدان ال�ساعر، 

وعداً باخل�س������ب والنماء، واحل�سور يف هذا 

ني متكاملني، اأحدهما يحمل  الت�سبيه ذو �سقَّ

خر يحمل  ، والآ
ّ
نات عامل ال�ساعر النف�سي مكوِّ

انعكا�ض هذه املكوِّنات يف خ�سائ�ض واقعية، 

ل تنف�سل عن العامل اخلارجي الذي يتعامل 

معه ال�ساعر بالرف�ض.

ا الت�س������بيه املقلوب فهو الك�سف عن  مَّ
أ وا

�سفة يف امل�سبه به عن طريق امل�سبه، لو�سوح 

هذه ال�سفة فيه، وبذلك جعلنا امل�سبه م�سبهاً 

نَّ امل�سبه به عادة 
به، وهذا جتاوز للماألوف لأ

أع������رف من امل�س������به، ولي�ض العك�������ض، وهذا  ا

مينح الت�س������بيه قوة يف املعنى، ور�سوخاً، حني 

يجعل من ال�س������فة �سيئاً را�س������خاً يف امل�سبه، 

أر�سخ ملا هو يف امل�سبه به، وفاعلية هذا  كاأنه ا

النوع من الت�سبيه تكمن يف املفاجاأة اخليالية 

ع يف  �سياء، وهو ي�سبع ح�ضَّ التوقُّ يف ت�سوُّر الأ

 اخلا�ض.
ُّ
لة، لها منوُّها الداخلي بنية متحوِّ

ويربط ب������ني الطرفني بك�س������ف التناظر 

املتعاك�ض بخطوطهما، ففاعليتها بهذا املعنى 

تعم������ل باجتاه م�س������اد، يحم������ل املتلقي على 

اليقظة الكاملة يف التعامل مع ال�سورة.

بعاد  وه������و يعك�ض م������دى الهتم������ام بالأ

أو املعنوية لوجود امل�سبه ومعطياته  النف�سية ا

ة و�سطوع،  برازها بحدَّ احل�سية، وال�س������عي لإ

 املبا�رص.
ّ
دراك احل�سي وجعلها مو�سوعاً للإ

 على امل�ستوى 
ٌّ
ولهذا الت�سبيه تاأثري عك�سي

بعاد  أبع������اداً ل تغاير الأ ، اإذ ين�������رص ا ّ
النف�س������ي

خ������رى يف بنية ال�س������ورة، واإنه������ا ترفدها  الأ

وتتكام������ل معها، ومثال ذلك ق������ول البحرتي 

متخلِّ�س������اً من و�س������ف الربكة ملدح اخلليفة 

املتوكِّل:

��ق��ه��ا ���ت يف ت��دفُّ ��ه��ا ح���ني جلَّ ك��اأنَّ

)�0(
���س��اَل وادي��ه��ا ملَّ��ا  ي��ُد اخلليفِة 

زينتها ب��ع��د  م���ن  زي���ن���ًة  وزاَده������ا 

اأنَّ ا�سَمه حني ُيدَعى من اأ�ساميها

م��ن��رُبه��ا اه���ت���زَّ  ملَّ���ا  اإنَّ اخل���اف���ة 

اأمانيها اأق�سى  اأُعطيت  بجعفٍر 
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ول بطبيعة �سعر املديح،  يرتبط البيت الأ

ق ماء  ، تدفُّ
ٌّ
نَّ اخلليفة كرمٌي �س������خي

أ ر ا اإذ يقرِّ

الربكة ي�سبُه يده الفيَّا�س������ة باملنح والعطايا، 

بعاد الهند�سية لل�سورة،  ط الأ وهذا هو خُمطَّ

فال�س������فة التي يقارن فيها بني الطرفني هي 

في�ض العطاء، وهذه ال�سفة يف اأي الطرفني 

اأو�سح ؟

اإنَّ ال�س������اعر حري�ض على اأن يحفظ ليد 

اخلليفة �سموليتها ورمزها الذي ل ي�ساهى 

يف العطاء، لذلك جعلها م�سبهاً به، ولو فعل 

غري ذلك ملا ا�س������تطاع اأن مين������ح يد اخلليفة 

بعاد اجلديدة. هذه الأ

أم������ا الربكة فهي حمدودة �س������يقة، مهما  ا

ق ماوؤها بغزارة، فهل يجعلها م�سبهاً به،  تدفَّ

أرادها على امل�س������تويني  فيع������دم الغاية التي ا

املعنوي والنف�سي ؟

وبالتايل يعزل الرتابطات ال�سعورية التي 

ميكن اأن ت�ستثار على امل�ستوى النف�سي، لكلٍّ 

من العن�رصين املركِّبني لل�سورة.

وق������د ا�س������تطاع البحرتي بهذا الت�س������بيه 

ل �س������عة وبعداً،  ق لربكة املتوكِّ املقلوب اأن يحقِّ

ق نف�سه  ل متلكه يف احلقيقة، كما منح التدفُّ

خ�س������باً ويناعًة ووعداً، يتطلع اإىل اأن يحيل 

أبعاد جديدة  أ�سياء لها ا املعطيات احل�سية اإىل ا

ق نقطة اإ�ساءة وفاعلية يف  قة، فالتدفُّ متحقِّ

أبعاد ال�سورة على  اآفاق ال�سورة كلّها، ت�سيء ا

امل�س������توى املعنوي والنف�سي، ول تن�سى البُعد 

������ه ينبع من املوقف  نَّ  املق�س������ود، لأ
ّ
اجلماعي

ال�سعرّي املتكامل، وهو و�سف الربكة.

وكل الطرفني يثري حقًل من النفعالت 

واملتعة اجلمالية، واإن اختلف م�س������در هذه 

ول م�سدرها احل�سور  املتعة ففي الطرف الأ

اجلمايل للربكة، ويف الطرف الثاين احل�سور 

 لفرح ال�ساعر بالعطاء.
ّ
احل�سي

عل������ى كّل حاٍل لي�س������ْت الغاي������ة من هذا 

مثلة، املبالغَة يف تاأكيد  البحث، و�َسوق هذه الأ

 واجلمايّل واملعنوّي 
ّ
اأهمية امل�س������توى النف�سي

لل�سورة الفنية فح�سب، واإمنا حتقيق توازٍن 

 الزُّخريّف 
ّ
طيٍِّب، لتجنُّب الهتم������ام البلغي

ي  ال�رّصف بال�سورة، وللتاأكيد على دور املُتلقِّ

يف اإبداع ال�س������ورة من جديد، فاملبدع الذي 

 
ْ
يعجز ع������ن حتقي������ق التناغم ب������ني وظيفتي

ي  ح عجزه املتلقِّ ال�س������ورة، ميكن اأن ي�س������حِّ

عن طريق ع������زل الرتابطات التي تُنمي بنية 

ال�س������ورة يف حركتها املت�س������عبة �سمن العمل 

.
ّ
دبي الأ
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�أواًل- متهيد

بقي املتو�ض������ط مركز احل�ض������ارات العاملية منذ فجر التاريخ حتى القرن 

التا�ض������ع ع�رش، وكان املتو�ضط ي�ض������هد قيام تلك احل�ضارات و�ضقوطها بني مد 

وجزر، فتارة يغدو املتو�ض������ط بح������رية كنعانية فينيقية، وطوراً ي�ض������بح بحرية 

�ضالمي  رومانية، ثم يعود النفوذ اإىل جنوب املتو�ضط و�رشقه مع املّد العربي الإ

بعد الفتوحات الكربى يف القرن ال�ضابع للميالد.

باحث واأديب �سوري - رئي�ض جمعّية العادّيات.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

بني ال�شيخ 

حميي الدين بن عربي ودانتي

❁
حممد قّجــــــة
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دوار ب������ن  وكاأن دورة الزم������ان ت������وزع الأ

لف  ال�ضعوب واحل�ضارات، ففي حن عرف الأ

ول قب������ل امليالد هيمنة قادمة من  الثاين والأ

مر  �رشق املتو�ضط وجنوبه ال�رشقي. انقلب الأ

اإىل هيمنة اأوروبية من �ضمال املتو�ضط متثلت 

غريق فالرومان والبيزنطين حتى ظهور  بالإ

�ض������المية، وهي ف������رة تقارب  الفتوح������ات الإ

أل������ف عام اأخرى من  أل������ف عام. وتلتها فرة ا ا

�ض������المية حتى ع�رش  الهيمنة احل�ضارية الإ

وروبية حينما ا�ضتطاعت الفرة  النه�ض������ة الأ

ال�ض������تعمارية اأن تب�ضط �ض������لطان احل�ضارة 

وروبي������ة على العامل. ولي�س على املتو�ض������ط  الأ

فح�ض������ب. وما يزال هذا ال�ضلطان مب�ضوطاً 

حتى اليوم.

وحيات���ه  عرب���ي  اب���ن  ع����ر   – ثاني���ًا 

وم�ؤلفاته:

يربع ال�ض������يخ حمي الدين بن عربي على 

�ضالمية،  قمة الهرم الفكري يف احل�ضارة الإ

علماً وغزارةَ تاأليف و�ضموَل معارف.

ندل�س،  ُول������د يف مدينة »مر�ض������ية« يف الأ

وانتقل مع اأ�رشته اإىل اإ�ضبيلية.

ندل�������س وقتها حتت حكم  كان������ت بالد الأ

املوحدين، وكانت �ض������احة للحركات الفكرية 

العميق������ة امل�س������تنرية، وللح������وار الفكري بني 

التي������ارات املختلف������ة، وكان خلفاء املوحدين، 

وخا�س������ة يعقوب املن�س������ور، على قدر وافر 

فق، ورحابة الثقافة.  من الت�سامح و�س������عة الأ

وقد عرف البلط املوحدي اأعلماً كباراً يف 

الفكر من اأمثال ابن طفيل وابن ر�س������د وابن 

زهر و�س������واهم. وقد �سهد ابن عربي جثمان 

ابن ر�س������د حممولً على بعري ومعه حمل من 

كتبه.

غادر ابن عربي ا�س������بيلية يف جولة على 

ندل�ض واملغ������رب. كان ابن عربي يف  مدن الأ

الثامنة والثلثني من عمره حينما اجته اإىل 

داء فري�سة احلج، ومل يعد من يومها  امل�رصق لأ

ندل�ض ول اإىل املغرب. اإىل الأ

أق������ام ال�س������يخ ابن عرب������ي يف مكة ثلث  ا

�س������نني تعرف خللها اإىل اإمام احلرم املكي 

املعروف باأبي خا�سه. وتزوج ابنته »نظام«.

�رصة  كانت ب������لد امل�رصق حتت حك������م الأ

يوبية من �س������للة �س������لح الدي������ن. وكان  الأ

حكمهم ميتد على م�رص وال�سام واحلجاز.

يف املو�س������ل التق������ى ابن عربي ال�س������يخ 

املت�س������وف »علي بن جامع« ولب�ض بني يديه 

خرقة ال�سوفية.
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ويف القاه������رة قال بوح������دة الوجود، ويف 

قونية منحه ملكها داراً ي�س������كنها.ويف بغداد 

اجتم������ع حوله نفر من املت�س������وفة، وعاد اإىل 

قونية ثم اإىل ملطية، ثم ق�س������د مدينة حل�ب 

يوبي،  أيام الظاهر غازي بن �سلح الدين الأ ا

ولق������ي عن������ده ترحيب������اً ح������اراً واإكراماً رغم 

�سغوط الفقهاء املت�سددين ومطالبتهم بطرد 

ابن عربي اأو معاقبته.

ا�س������تمرت اإقامته يف حل�ب حتى 620ه�، 

ث������م غادرها اإىل دم�س������ق الت������ي لزمها حتى 

وفات������ه يوم 28 ربيع الث������اين 638 ه� املوافق 

1240/11/16م، ودفن هناك.

وقد اأح�س������ى له الباح������ث عثمان يحيى 

/994/ موؤلفاً بني كتاب ور�سالة.

يف طليعة موؤلفات ابن عربي تاأتي الكتب 

التالية:

اآ-الفتوح������ات املكية: وه������و اأعظم كتبه، 

ألف������ه خلل 40�س������نة، بداية م������ن وجوده يف  ا

مكة وانته������اء بوجوده يف دم�س������ق. ويقع يف 

آرائه  أربعة اآلف �س������فحة، وه������و جامع لكل ا ا

يف موؤلفاته ال�سابقة، ومادته العلمية �سخمة 

جداً وعميقة وغام�سة يف رموزها. 

ب- »ف�س������و�ض احلكم« ويعت������ربه النقاد 

رائه  اأعمق كتبه واأكرها تركيزاً وتلخي�ساً لآ

ال�سوفية. 

ج-تف�سري ابن عربي.

برار. د-حما�رصة الأ

�سواق. ه�-ترجمان الأ

حاديث القد�سية. و-الأ

رواح. ز-كتاب الأ

لهية. ح-كتاب التجليات الإ

ط-كتاب الروح القد�سية.

لهامية. ي-احلكمة الإ

كرب. ك-ديوان ال�سيخ الأ

❁    ❁    ❁

يقوم الفكر ال�سويف عند ابن عربي على 

قواعد بارزة ميكن تلخي�سها فيما يلي:

1-القول بوحدة الوجود.

2-ال�سك ال�سويف واحلرية.

3-الزهد ال�سويف.

4-العلقة بني احلق واخللق.

لهية. 5-الذات الإ

ن�سان. 6-اهلل والإ

❁    ❁    ❁

ثر الذي تركه ال�سيخ  واإذا حاولنا تتبع الأ

ن�س������اين  حمي الدي������ن بن عربي يف الفكر الإ
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لكان ذلك بحاج������ة اإىل جهد ووقت 

ن. ونكتفي ببع�ض  اأكرب من املتاح الآ

مثلة: الأ

�س������باين  ي������رى امل�س������ت�رصق الإ  -1

خوان ريبريا اأن حمي الدين بن عربي قد 

أثر ب�سكل وا�س������ح يف فل�سفة راميوندو  ا

لوليو. 

�س������باين  ي������رى امل�س������ت�رصق الإ  -2

آ�س������ني بلثيو�ض اأن ابن عربي قد ترك  ا

أث������راً كبرياً يف كتاب������ات دانتي يف كتابه:  ا

لهي������ة« ويتابعه يف ذلك  »الكوميدي������ا الإ

كثريون. وق������د اأفردنا جدولً مف�س������ًل 

لهذا التاأثري وخا�سة يف كتاب الفتوحات 

املكية وكتاب رحلة اإىل مملكة اهلل.

امل�س������ت�رصق  ي������رى   -3

الياباين ايزوت�سو اأن التاوية وتطورها 

ق������د تاأثرت بفك������ر ابن عرب������ي يف املجالت 

الفل�س������فية وال�س������وفية واملعرفية والتوحيد 

رادة.  واحلق املطلق والإ

�س������بينوزا مبو�س������وع وحدة  أث������ر  تا  -4

الوجود عند ابن عربي.

تاأثر »ليبنتز« بفكر ابن عربي.  -5

❁    ❁    ❁

ك������رب حمي الدي������ن بحياته  اإن ال�س������يخ الأ

طار احل�س������اري  ورحلته وموؤلفاته ميثل الإ

الوا�سع للبحر املتو�سط.

فهو قد ولد يف مر�سية، يف اأق�سى غرب 

املتو�س������ط، وهو ذو اأ�سل عربي �رصيح ينتهي 

اإىل ط������يء. وانتهت حياته يف اأق�س������ى �رصق 

املتو�سط يف دم�سق.

وينطلق ابن عربي من روؤية عامة �ساملة 
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ن�سان بغ�ض النظر  ن�س������ان، روؤية حترتم الإ للإ

عن عرقه ولونه ومذهبه. 

ثالثاً- التعريف بدانتي وع�رصه وثقافته 

ومكوناته الفكرية

دانتي 1265- 1321م فلورن�سه.

عمل يف حقل ال�سيا�س������ة وتعر�ض للنفي. 

أ�سه. ومل يعد اإىل م�سقط را

اطلع على ثقافات ع�رصه. وكانت الثقافة 

العربية من اأهم مكّونات ذلك الع�رص.

اأح������ب »بياتري�ض«  وهو �س������بي. وكانت 

ملهمته طوال حياته. ولكنها مل تبادله احلب، 

وتزوجت من �سواه.

من كتبه: احلياة اجلديدة- الوليمة.

كويني -  بوفانتورا  أ�س������اتذته:    توما الأ ا

-  برونتو ليتني- �سديقه كويدو

تزوج ورزق بولدين وبنت. ومل يكن موفقاً 

بزواجه.

هلية- 1295  1289 �سارك يف احلرب الأ

ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري

1300 �سفري بني املدن ولدى البابا.

1302 حكم عليه بالنف������ي بتهمة التاآمر 

والراء غري امل�رصوع.

تويف 1321 يف مدينة رافنا.

لهية: كتابه: الكوميديا الإ

أث������ر وا�س������ح م������ن الثقافة  يف الكت������اب ا

�سلمية يبدو على م�ستويات اأهمها: الإ

�رصاء واملعراج. ومن املعروف  اآ-ق�سة الإ

اأن حديث املعراج مروي عن اأكر من ع�رصين 

�س������حابياً، وقد جمع هذه الروايات ابن كثري 

أبرز هذه  يف تف�س������ريه وعلّ������ق عليها. وم������ن ا

الرواي������ات: رواية ابن عبا�������ض، واأبي هريرة، 

أن�ض بن مالك، و�س������مرة بن جندب، وجابر  وا

بن عبد اهلل، واأم هاين، وعائ�س������ة، وحذيفة، 

أي������وب، وعبد اهلل بن م�س������عود، وابن  أب������ي ا وا

�سلمي. اخل�سيب الأ

وقد ثبت ب�س������كل قاطع اأن ق�سة املعراج 

النبوي ق������د ترجمت اإىل اللغ������ات اللتينية 

ألفون�سو  والفرن�س������ية  والق�س������تالية باأمر من ا

العا�رص 1264م اأي قبل ولدة دانتي.

وق������د ن�������رص اإنريك������و ت�س������اروللي ه������ذه 

الرتجمة1944. واملخطوطات لهذه الن�سو�ض 

أك�سفورد و�سواها. موجودة يف ا

أ�س������تاذ دانتي  ويف عام 1260 عاد ليتني ا

من رحلة اإىل اإ�س������بانيا ومعه عدد من الكتب 

العربية منها ق�سة املعراج.

ب-ر�سالة الغفران للمعري. ومن املعلوم 
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اأن احلملت ال�س������ليبية بداأت بعد ربع قرن 

من وفاة املعري، وق������د احتل الفرجنة معرة 

النعمان، ومكثوا يف بلدنا قرنني من الزمان 

وتعرفوا على الثقافة املوجودة لدينا.

ج-الكتب والر�سائل املختلفة ملحي الدين 

بن عربي واأهمها »الفتوحات املكي��ة« وكتاب 

»رحلة اإىل مملكة اهلل«.

ندل�سي »التوابع  د-كتابات ابن �س������هيد الأ

ندل�س������ي »حي بن  والزواب������ع« وابن طفيل الأ

يقظان«.

ن من امل�سلم به اأن دانتي  لقد اأ�س������بح الآ

كان على اطلع وا�س������ع على هذه امل�س������ادر 

�س������تاذ ميتيا  الثقافية العربية، بل يذهب الأ

أ بها  اإىل اأن دانتي كان يع������رف العربية ويقرا

وا�ستخدم بع�ض مفرداتها يف كتاباته.

والفك���ر  لهي���ة  الإ الكوميدي���ا  ب���ني 

�سامي: الإ

كان اأول م������ن حت������دث عن اأوجه ال�س������به 

�س������لمية  عمال الإ بني كوميدي������ا دانتي والأ

آ�سني بلثيو�ض« وذلك  �س������باين »ا امل�ست�رصق الإ

عام 1919. وذلك قبل اأن يعلم بلثيو�ض باأن 

هناك ترجمات لق�س������ة املع������راج اإىل اللغات 

اللتينية.

واتبع بلثيو�ض منهجية علمية بارعة يف 

اإثب������ات اأن دانتي تاأثر باملن������اخ العام للثقافة 

�س������لمي.  �س������لمية والفكر ال�س������ويف الإ الإ

ومل يكت������ف بلثيو�ض بذلك بل ق������ام مبتابعة 

الروافد والتف�س������يلت لدى دانتي وقارنها 

مبثيلتها لدى ق�سة املعراج ولدى املعري يف 

ر�سالة الغفران ولدى ابن عربي.

طار العام جند اأن ملحمة  فم������ن حيث الإ

ق�سام التالية: دانتي ت�سم الأ

1- اجلحيم

2- املطهر

3- الفردو�ض

4- فرجي������ل يقود دانتي ع������رب اجلحيم 

واملطهر ثم تقوده بياتري�ض يف الفردو�ض. 

ويف مقارنة �رصيعة مع املعراج ومع ر�سالة 

الغفران جند ما يلي:

را�سي اإىل �سبع  1- اأخذ دانتي تف�سري الأ

وال�س������موات اإىل ت�سع. وهي كذلك يف املعراج 

�سلمي. الإ

2-  ق�س������م دانتي املذنب������ني اإىل طبقات 

آثامهم وكذلك  ووزعهم يف اجلحيم ح�س������ب ا

مر يف املعراج. هو الأ

ج - اأخذ دانتي فكرة »النعيم« و�س������فاته 

�سلمية. من ال�سور الإ
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د- اأخ������ذ دانت������ي فكرة احل������وار مع اأهل 

خ������رة يف اجلحيم والفردو�ض من ر�س������الة  الآ

الغفران.

ه�- اأخذ دانتي �س������ورة اإبلي�ض كما وردت 

يف املعراج والغفران.

و- اأخذ دانتي �س������ورة ر�س������وان حار�ض 

اجلن������ة واتخذ منه������ا �س������ورة بطر�ض حامل 

مفاتيح الفردو�ض.

ز- فكرة املطهر عند دانتي هي نف�س������ها 

فكرة ال�رصاط يف املعراج.

ح- اأخذ دانتي من املعري توزيع ال�سعراء 

والفل�سفة واملفكرين بني اجلنة واجلحيم.

التف�سيلي���ة يف  مثل���ة  الأ بع����س  رابًع���ا: 

املقارنة:

لهية: ترج������م املعراج اإىل  الكوميدي������ا الإ

اللتينية والربوفان�سية

ن�س دانتي

-بطل الق�سة دانتي

-دليل الرحلة فرجيل يف اجلحيم

 دليل الرحلة بياتري�ض يف الفردو�ض

-الن�ض بل�سان املتكلم

-البداية منام

-�سور العذاب يف اجلحيم

  1-اأهل الزنا

موال أكلة الأ   2-اأهل الربا وا

  3-عط�ض اأهل الزيف

  4-�سورة النار والثعابني املخيفة

  5-عذاب الغ�سا�س������ني و�سهود الزور يف 

بركة  من القار ويطعنون بحراب من حديد

-ب�ستان الليمبو

6-العذاب واملوت والعودة اإىل العذاب

-ال�سبع والذئب والفهد

-وجود �سخ�سيات من اجلحيم

هومر- �سقراط- اأفلطون

-بياتري�ض

ن�ساين -اجلانب الأخلقي والرتبوي والإ

-اإبلي�ض

ن�س الغفران

البطل: ابن القارح

-دليل الرحلة ابن القارح

-جنة العفاريت

ال�سبع والذئب

وجود �سخ�سيات يف جحيم الغفران

فتاة امرئ القي�ض مع ابن القارح

أبو هدر�ض )اخليثعور( اجلني ا

من �سخ�س������يات اجلحيم: ب�س������ار –امروؤ 
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القي�ض- عنرتة- علقم������ة- عمرو بن كلثوم- 

أو�������ض ابن  احل������ارث الي�س������كري- طرف������ة- ا

أب������و كبري الهذيل- الأخطل- املهلهل-  حجر-ا

ال�سنفرى- املرق�ض- 

أب������و النج������م-  اجلن������ة: �س������عراء الرجز:ا

ُحميد- اخلليل الفراهيدي- روؤبة- ُعذافر- 

بر�ض- عدي  ع�س������ى- زهري- عبيد بن الأ الأ

بن زيد- النابغة الذبياين واجلعدي- لبيد- 

ح�سان- ال�سماخ- حميد بن ثور

مغن������ون: الغري�ض- معب������د- ابن �رصيج- 

ابن م�سجح- ب�سب�ض- دنانري- عنان

ن�س املعراج

-بطل الن�ض حممد )�ض(

-دليل الرحلة جربيل

الن�ض بل�سان املتكلم

البداية من������ام )وما جعلن������ا الروؤيا التي 

أريناك اإل فتنة للنا�ض( ا

-�سور العذاب يف اجلحيم

 1-اأهل الزنا

 2-اأهل الربا

 3-عط�ض �ساربي اخلمر وعذابهم

  4-�سورة النار والثعابني املخيفة

5-عذاب العاق������ني وطعنهم مبقامع من 

حديد

-حديقة كثيفة بني ال�سماء والنار

6-العذاب واملوت والعودة اإىل العذاب

�سلمي  -اجلانب الأخلقي والرتبوي والإ

ن�ساين الإ

اجلني اخليثعور

من �سور العذاب يف اجلحيم

بني دانتي واملعراج

دانتي

1-عوا�سف من النار تلفح اأهل الّربا

2-عذاب اأهل الربا بانتفاخ بطونهم

3-العط�ض املجهد للمزيفني

ظافر 4-العذاب بحّك اجللد بالأ

5-الغ�سا�سون غارقون يف بركة من القار 

ويطعنهم ال�سيطان بحراب من حديد

6-عذاب اأهل البدع وال�سللت بالطعن 

مرات متتالية

La cita di dite     7-مدينة النار

8-عذاب الزناة واللطة مبطر النار

9-عذاب املتنبئني ب�س������ريهم وروؤو�س������هم 

مائلة اإىل اخللف

قدام 10-العذاب بال�سلب والدو�ض بالأ

معاء من البطون 11-العذاب بتديل الأ

12-عذاب املذنبني ب�س������ريهم مقطوعي 

يدي الأ
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13-عذاب الزمهرير والثلج

14-�سورة العمالقة واملردة

15-العذاب للمذنبني بال�س������ري وروؤو�سهم 

مقطوعة

املعراج

أكلة الربا واأموال اليتامى -عذاب ا

أليم( )رياح ك�سهب النار فيها عذاب ا

-ع������ذاب اأهل الرب������ا بانتف������اخ بطونهم 

كاجلبال

-العط�ض املجهد ل�ساربي اخلمر

-ع������ذاب النمامني و�س������هود الزور بحك 

جلودهم

-ع������ذاب العاقني لوالديه������م مبقامع من 

حديد

-عذاب القتلة بال�سكاكني احلامية مرات 

متتالية

-بحر النار ومدينة النار و�سندوق النار

-ع������ذاب قوم عاد بالعوا�س������ف ال�س������ود 

النارية

-العذاب بال�سري ووجوههم يف اأقفيتهم

-الع������ذاب بال�س������حب عل������ى الظهر وهو 

م�سلوب

-ي�سريون وهم ي�سحبون اأمعاءهم

-يقف������ون ب������ني ي������دي ربه������م مقطوعي 

يدي الأ

-عذاب الزمهرير

-تطابق ال�سورة متاماً

أ�س������ه بيده واأوداجه ت�سخب  -نا�سيته ورا

دماً

بني دانتي وابن عربي

لهية الكوميديا الإ

دانتي

1- اجلانب الرمزي من الرحلة: اللهوت 

لهي �رصاق الإ والإ

2- هيئة اجلحيم وتفا�سيله

3- الهيئة الدائرية لقبة الفلك

لهية  4- ر�س������وم واأو�س������اف الكوميديا الإ

)مطابقة تامة(

5- الدوائر الثلث عند دانتي

خر 6- �سورة متخيلة للعامل الآ

7- فكرة الليمبو والنفرنو

8- فكرة املطهر الربجاتوريو

ر�سية( 9- فكرة الرباديزو)اجلنة الأ

الهيئ������ة  ذات  الثم������اين  اجلن������ات   -10

الدائرية

11- منزل������ة بيت املقد�������ض وكونه حمور 

العامل ال�سماوي
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لوهية 12- منازل اجلنة و�سماء الأ

الفتوحات املكية + رحلة اإىل مملكة اهلل

ابن عربي

- ال�سعادة الكربى بروؤية نور اهلل

- هيئة اجلحيم وطبقاته وتراتبه

- م�ساري النجوم وهيئة الفلك

- ر�س������وم الفلك يف فتوح������ات ابن عربي 

وقد ر�سمها بيده

لهي الث������لث: الوردة  - دوائر الن������ور الإ

ال�س������وفية وجماع������ات امللئك������ة وم�س������اري 

النجوم.

أربع  - �س������ورة ر�سمها ابن عربي بيده يف ا

خر �سفحات تخيل فيها العامل الآ

عراف: تل بني اجلنة والنار - فكرة الأ

- فكرة ال�رصاط

- املرج بني اجلنة والنار

- اجلن������ات الثم������اين املتجاورة ب�س������كل 

دائري

- بي������ت املقد�ض حمور ه������ام يف الرحلة 

ال�سماوية

- منازل اجلنة ومقام رب العر�ض

من �سور الفردو�س

بني دانتي واملعراج

دانتي

النتقال عرب الطبقات  -1

ال�سياء الذي يغ�سى الب�رص  -2

الهلع من زيادة ال�س������وء وبياتري�ض   -3

تخفف منه

قوة ال�سياء متنع دانتي من و�سف   -4

ما ي�ساهده

ال�سعود اإىل ال�س������ماء على اأجنحة   -5

ن�رص �س������خم يتكون من ملئك������ة لهم اأجنحة 

ي�سع منها نور

النور الرباين وامللئكة حوله  -6

املعراج

- النتقال عرب طبقات ال�سماء

- ازدياد ال�سياء حتى يكاد يغ�سى الب�رص 

منه

- النور ال�ساطع وجربيل يطمئن الر�سول 

ويخفف عنه

- ال�سوء املبهر يجعل الر�سول ل يتمكن 

من و�سف ما يراه

- ال�س������عود على الرباق ب�سخامته وديك 

أبي�ض �سخم له زغب اأخ�رص وري�ض ا

- العر�ض الرباين وحوله امللئكة.

بني دانتي واملعري

دانتي

�سا�ض الفل�سفي للرحلة: الأ  -1
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ن�سان له والإ   العلقة بني الإ

رمزي������ة  خلق������ي يف  الأ اجلان������ب   -2

الرحلة 

اأق�سام الرحلة:  -3

اجلحيم- املطهر-الفردو�ض

أدبية يف  توزيع �سخ�سيات فكرية وا  -4

اجلحيم والفردو�ض

الثقافة ال�سمولية للع�رص  -5

ا�س������تخدام الرم������وز احليوانية يف   -6

اإ�سقاطات فكرية وفل�سفية:

الذئب – الفهد- ال�سبع-احلّية

�سورة اإبلي�ض »لو�سيفر«  -7

و�سف الفردو�ض والنعيم  -8

املناق�س������ات الفكرية مع الفل�سفة   -9

واأ�سحاب الراأي

دبية الرفيعة اللغة الأ  -10

لقاء بياتري�ض )الو�س������ف احل�س������ي   -11

املادي(

املعري

�سا�ض الفني للرحلة: الأ  -

عر�ض رمزي لفك������رة املعري عن احلياة 

ن�سان والإ

دبي يف الرحلة  - اجلانب الفكري والأ

- اأق�سام الرحلة:

اجلنة-اأطراف اجلنة-اجلحيم

- توزيع كثريين من ال�س������عراء العرب بني 

اجلنة واجلحيم مبعيار �سخ�سي

دبية  - ال�س������تيعاب املذه������ل للحي������اة الأ

العربية

- الرموز نف�س������ها حرفياً وبال�س������تخدام 

نف�سه

- �سورة اإبلي�ض واجلني اخليثعور

- و�سف اجلنة ومباهجها

- التعر�������ض لكثري م������ن ق�س������ايا الفكر 

واجلدل مثل:

املعتزل������ة-  القرامط������ة-  الدهري������ة- 

�ساعرة- اخلرمية… مامية- الأ الإ

- التمكن املذهل من اللغة وتطويعها

- حورية ابن القارح وفتاة امرئ القي�ض 

ودارة جلجل

ترجمات املعراج

ابراه������ام  دون  1-ترجمة ق�ستالية 

الفون�سو      اأك�سفورد

2-ترجمة فرن�سية  بوفانتورا دي �سيينا

3-ترجمة لتينية      =     =    =
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ت�سم الرتجمة ن�سو�س������اً من كتاب عبد 

الكرمي الق�سريي »املعراج«  ت 465ه� 

– حقق هذه الرتجمات كل من:
�ستاين�سنايدر

مونريه دي فيار

ديلل فيدا

ت�سريوللي

�ساذر لند

آراء الباحثني املعا�رشين: خام�سًا- من ا

آنا لونغوين )اإيطاليا(. �- ا

تقول:

يف ع������ام 1949 عندما قام »�س������ريوللي« 

ول مرة يف اإيطاليا بن�رص املعراج املحمدي،  لأ

متّكن اأخرياً م������ن اإظهار الدليل القاطع على 

اأن »دانتي« كان قد متّكن ودون �س������عوبة من 

�س������لمية عن طريق  الت�س������ال بالتعاليم الإ

اللتينية.

اإن املفه������وم النظري ال������ذي نتحدث عنه 

مييز بني ثلثة اأوج������ه ممكنة للقتبا�ض: اإذ 

ميكن للكاتب اأن ي�ستعمل ن�ساً اآخر كم�سدر 

م������كان ا�س������تعمال  مبا�������رص، ويف املقاب������ل بالإ

كر  أو �س������ور. واأما اخلي������ار الأ انعكا�س������ات ا

تعقي������داً، والذي يهمن������ا هنا، فه������و تبادلية 

الن�سو�ض.

اأما �سمن مقولة التبادلية الن�سية: فمن 

أ »الكتاب«  املمك������ن اأن يك������ون دانتي قد ق������را

عندما قام بكتاب������ة »الكوميديا«، كما ميكن 

اأن يك������ون هذا العمل قد اأوحى له )وب�س������كل 

غ������ري مبا�رص( بنموذج يحت������ذى به )مع حرية 

وت�رصف كبريين(، مطعم بتعاليم وموروثات 

اأخرى، مع املحافظة دائماً على الهيكل العام 

)حل�سن حظنا طبعاً(. وهذا امل�سار هو م�سار 

منوذجي لدى كّتاب القرون الو�سطى.

أنها  آثاراً حمددة )مع ا لكن »دانتي« يرتك ا

غري معلنة(، عن ح�س������ور وتواجد النموذج: 

أنها لي�س������ت بكثرية( ت�سكل  نقاط اإثبات )مع ا

�سواهد وا�سحًة ميكن التعرف عليها كدليل 

مو�سوعي عن قراءته املبا�رصة.

اإن تعالي������م ومب������ادئ ما بع������د املوت يف 

�س������لم ق������د ترك������ت دللت وا�س������عة لدى  الإ

كت������اب غربيني عديدين، بدءاً من منت�س������ف 

الق������رن الثالث ع�رص )كما ظهر يف درا�س������ات 

»بالثيو�ض« و»�سريوللي«(.

�- خوان فرينت )اإ�سبانيا(.

- بلثيو�ض و�سخ�سيته البارعة يف ك�سف 

اأوجه ال�س������به ب������ني عمل دانت������ي وجمموعة 

�رصاء،  �سلمية: الإ �سخمة من الن�س������و�ض الإ

املعراج، الغفران.
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ألبا يف انكلرتا يتحم�ض ملو�س������وع  - دوق ا

آ�سني. ا

- �س������هادة �ستاين�س������نايدر بوجود ترجمة 

ق�س������تالية اأجنزه������ا دون اإبراهام عام 1277 

لكت������اب املع������راج، ولها ترجمة فرن�س������ية يف 

اإك�سفورد عام 1944م، مونريه دي فيار يلفت 

النظر اإىل هذه املخطوط������ة ثم يقوم كل من 

�سريوللي و�سندينو بدرا�ستها مع خمطوطات 

اأخ������رى لها علق������ة باملو�س������وع. ومت العثور 

على الن�������ض اللتيني والفرن�س������ي للرتجمة 

الق�ستالية، وكان قد اأجنزهما بوفانتورا دي 

ألفون�سو العا�رص. �سينا يف بلط ا

�سل العربي  - ديللفيدا يفرت�ض وجود الأ

يف مكتبة بودليان يف اإك�سفورد.

- هناك موؤلف م�رصقي للمعراج هو عبد 

الكرمي بن هوازن الق�سريي.

- كتاب �س������ريوللي )بح������وث جديدة( ت 

1072م.

�ستاذ ميثيا،  - يفرت�ض بع�سهم، ومنهم الأ

اأن دانت������ي كان يع������رف العربي������ة، وه������ذا ما 

يف�رص ورود كلمات باأحرف لتينية من اأ�س������ل 

عربي.

3- ت�سابه يف تقنيات ال�رشد:

الدلي������ل، ال������راوي، املواق������ف، احلبيبة، 

نبياء، اأمن������اط العذاب، الن������ار، العط�ض،  الأ

حجار الكرمية. النور، الأ

�سواق، القاهرة 1995. عالق �سرح ترجمان الأ 1-ابن عربي ذخائر الأ

2-ابن عربي الديوان الكبري، مراجعة وتقدمي حممد قجة- دار ال�سرق العربي-بريوت1999.

3-ابن عربي الفتوحات املكية، ت عثمان يحيى-القاهرة 1972.

4-ابن عربي ف�سو�س احلكم، ت اأبو العال عفيفي- بريوت 1966. 

برار، بريوت.  5-ابن عربي حما�سرة الأ

ندل�سي، القاهرة 1955.  6-بالنثيا تاريخ الفكر الأ

7-حبيب احل�سني اأوزان املو�سحات العربية، بريوت 1991.

ندل�س(، القاهرة 1989. مارات)الأ 8-�سوقي �سيف ع�سر الدول والإ

ندل�سية، الكويت 1980. 9-حممد زكريا عناين املو�سحات الأ

اأهم املراجع
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حلان بلغة العرو�س، دم�سق 1999. 10-اأحمد رجائي اأوزان الأ

�سالمي، القاهرة 1938.  11-زكي مبارك الت�سوف الإ

دري�سي مدر�سة ابن عربي ال�سوفية، الدار البي�ساء 1998. 12-حممد العدلوين الإ

13-عبد احلفيظ فرغلي، حمي الدين بن عربي، القاهرة 1968.

14-عثمان يحيى موؤلفات ابن عربي.

15-املقري نفح الطيب، ت اإح�سان عبا�س – بريوت.

16-ابن العماد احلنبلي �سذرات الذهب.

17-بالثيو�س ابن عربي حياته ومذهبه، القاهرة 1965. 

¥µ
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�َض ِلُعدواٍن ِمْن ُقًوى  املُقاومُة لي�شت اأعماالً عنيفًة فقط يَقوُم ِبها �َشعٌب تََعرَّ

أو �ُشوط الُقَوى  َطْت ِلَقْهِره واإخ�شاعُه، ِلتََقبُِّل َمطاِلَب ا أو داِخليٍَّة َخطَّ خارجيٍَّة ا

أو َمبادئ يَجُب عليِْه االلِتزاُم ِبها  أو اإلزاِمِه ِبَقوانني ا التي جاءْت ِلَقهِرِه واإْذالِلِه، ا

وتَطبيُقها وعَدم ُمالفِتها. 

ا اتَّ�شَفْت  ������َف ِبالُعنِْف والَق�ْشوِة، َفربَّ أْن تَتَّ�شِ عماِل املُقاوَمِة ا َُط الأ
َ

ال يُ�ش������ر

َد اإجراءاٍت ِوقائيٍَّة احِرازيٍَّة َتنَُع ُولوَج الُقوى املُعاديَِة  رَّ ِبعك�ِض ذلَك فكانْت ُمَ

اأديب وباحث يف الرتاث العربي )فل�سطني( 

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

نب�ض املقاومة يف اأدبنا القدمي

❁
ح�سن مو�سى النمريي
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������ايل تَقي ِمن ُوقوِع �أعماٍل  ثُُغوَر �لِبالِد، وبالتَّ

ُعدو�ِنيٍَّة تَ�صُدُر ِمن هذ� �لَعدّو. 

عوُب و�صائَل ِفكِريَّة،  ا ��صتعملِت �ل�صُّ وُربَّ

أو بَ�ص������يَطًة،  َب������ًة � َرة، ُمَركَّ أو ُم������َزوَّ �َص������حيَحة �

أًة �َصلًَفا، �أو جاءْت ِب�َصكٍل ِبد�ئيٍّ  ا َمدرو�َصًة وُمَهيَّ

أو تَغِر�ُس �أفكاًر�   َفتنْ�ُشُ �أخب������اًر�، �
ّ
َع�ص������و�ئي

أو  تَهِدُف �إىل تَ�صليِل �لُقَوى �ملُعاِديَِة �ملُهاِجَمِة �

تَْخذيِله������ا وتَزهيِدها ِبا تَقوُم ِبِه ِمن �أعماٍل 

ٍء 
ْ
أنَّها ِبَعَمِلها هذ� لن َتَظى ِب�ص������ي أو تُقِنُعها � �

 ٍ نَّ �َص������بيلَها َغريُ ُمَي�شَّ
ِم������ن �لنَفِع و�لفائدِة؛ لأ

أوَقعْت نَف�َص������ها  ا � ������ٍج، وربَّ وَعَملُها غريُ نا�صِ

َّدي ِبها �إىل نَتائَج َعك�ص������يٍَّة، ل 
ِبَخاِطَر قد تُوؤ

ُتَمُد ُعقباها، وقد تَنْقلُب َعليْها وبالً و�َشًّ� 

ل ُحدوَد لَ������ُه.. فاملُقاَوَمُة ِبه������ذ� �ملَعنَى نتاٌج 

 يَقوُم ِب������ِه �ملُقاوموَن �ملُتََمّردوَن 
ٌّ
ِفْك������ِريٌّ َعقلي

�ِف�ص������وَن، َوَوقَف������ُة ِعزٍّ يَِقُفها �َص������عٌب ُحرٌّ  �لرَّ

� َمنيًعا ِبَوجِه  �ص������اِمٌد فتُقيُم َجماهريُهُ �َص������دًّ

ِمنُْه  ������فوُف �ملُخت������اَرةُ  �لحِتالِل، وتَقوُم �ل�صُّ

ّمِة،  ������يانَِة ُوُجوِد �لأُ تْباِع نَحَو �صِ ِبتَحمي�������سِ �لأ

و�حِلفاِظ على ُمَقوِّماِت ُوُجوِدها. 

عوِب �لتي تََربَّْت  وتَ�صُدُر �ملُقاَوَمُة ِمَن �ل�صُّ

على �لَكر�َمِة و�حُلّريَِّة، �ل�صعوب �لتي ل تَقَبُل 

لَّ و�لَهو�َن و�خُل�ُص������وَع ِلِق������ًوى َتنَُعها ِمن  �لذُّ

أْن تََظلَّ َمرفوعَة  بُّ ا مُمار�َس������ِة َكراَمِتها، وحُتِ

أْن  جنَِبيٍّ ا أ�ِض َعزيَزةَ اجلاِنِب، ل تَر�َسى لأَ الرا

نَّ املُقاوَمَة تَعني  مُيار�َض عليْها �ُسلطًة َفوِقيًَّة؛ لأَ

ةَ النَّف�ِض، وُحّريََّة احَلرَكِة يف  يِْم، وِعزَّ اإباَء ال�سَّ

ر�ِض املَْوروثَِة املُْمتَلََكِة، وُحّريََّة التَّ�رَصُِّف يف  الأ

ِة، وَموروثاِتها الثَّقاِفيَِّة.  مَّ �ساِت الأُ ُمَقدَّ

ًة،  أْن تَكوَن املُقاوَمُة عامَّ ولي�َض اأف�َسَل ِمن ا

ِة، ولي�َض ِمْن ِفئٍَة  مَّ تَ�سُدُر عن ُكلِّ ُمَكّوناِت الأُ

أَذى )املُهاِج������ِم( و�������رَصَّهُ ل  نَّ ا
دوَن اأخ������َرى؛ لأ

أذاهُ  ا يَكوُن ا أُخ������َرى، واإمنَّ ُه اإىل ِفئٍَة دوَن ا يَُوجَّ

نَّ ِفعل 
أ أه������ُل اللَُّغِة يَعلَم������وَن ا ا، وا ������ا طامًّ عامًّ

فعاِل  )قاَوَم( يَعني املُ�س������اَركَة )�س������اأنُُه �ساأَن الأ

أْي تَقوَم  ������ُه يَعني املُ�س������اَرَكَة ا  َفاإنَّ
)1(

������ِة باعيَّ الرُّ

أياٍد، ولي�َض يَد واِحَدة، وِمن  ةُ ا ِبهذا الِفعِل ِعدَّ

ِجَهٍة اأخَرى يَتَعاَوُرهُ ِفئَتاِن ُمتَعاِك�ستاِن )داِفٌع 

وُمداِفع، قاِهٌر وَمقهور، ُمهاِجٌم وُمهاَجٌم(. 

ُمقاِوم������نَي  اإىل  املُجتََم������ُع  انَق�َس������َم  واإذا 

 ٍ َ�رصِّ
أّوَل ُموؤ ا يَكوُن ا وُمتَخاِذلنَي، ف������اإنَّ هذا َرمبَّ

نَّها ا�ستَطاعْت  على جَناِح الُقَوى )املُهاِجَمِة( لأ

ُع ِمنهم  ْن كان������ْت تَتَوقَّ أْن تَك�س������َب ُج������ْزًءا مِمَّ ا

َدِّي ذلَك اإىل 
������دَّ واملَنَْع واملُقاَوَمَة، وقد يُوؤ ال�سَّ

َحًة  اٍع داِخِليٍّ بنَي الُقَوى التي كانْت ُمَر�سَّ �رصِ

هليَِّة( 
ى ِباحَلرِب الأ ِللُمقاَوَمِة )وهذا ما يُ�َسمَّ
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أراَحِت الُقَوى )املُهاِجَمَة(  التي اإذا ما َحَدثَْت ا

ُر  اع �سيَُوفِّ نَّ هذا ال�رصِّ
أبَهَجتْها لأ أ�سَعَدتْها وا وا

ُجُهوَدها، ويَ�ُس������وُن ُقواها، فتَ�س������تَخِدمها يف 

أو تَ�س������تَفيد ِمنْها يف  أُخَرى تَختاُرها، ا َمواِقَع ا

اِخليَِّة  اِع بنَي الُق������َوى الدَّ أجيِج ه������ذا ال�رصِّ تَا

اًعا فيما بَيْنَها.  أْت �رصِ التي بدا

ولي�س������ِت املُقاَوَم������ُة َعَم������ًل َكماِليًّا )غرَي 

أر�ُس������ُه ِمن  ورّي( يَقوُم ِبِه َمن اجِتيَحْت ا �������رصَ

َِف واملُراءاِة؛ ِليَكوَن جَم������الً ِلفْخِر 
َّ

باِب ال������رت

أل�ِسنَِة  ِق املرُْتَفنَي، واإطلِق ا املُفاِخريَن وتَ�َس������دُّ

ا املُقاَوَمُة َعَمٌل �رَصوريٌّ وواِجٌب  الني واإمنَّ الَقوَّ

، ل َمْهَرَب ِمنُه ول َمَف������رَّ ِمن ُمواَجَهِتِه،  ُمِل������حٌّ

ها  ٍة َهمُّ ُمَّ
أ ٍم على نَيِْل احُلريَِّة، وا ِل�َسعٍب ُم�َسمِّ

أْن تَعي�َض، ل �ُس������لَطَة فوَق �ُس������لَطِتها، ول يََد  ا

أو تَق�رِصُها على  مَتنَُع يََدها ِمن ِفعِل ما تُريُد، ا

عَمٍل ل َرغَبَة لَها يف َعَمِلِه. 

ث������م اإنَّ املُقاَوَمَة ِفْعٌل َحَي������ويٌّ يُغني َحياةَ 

ُ اإىل ُقدرِتِه على  َ�رصِّ
ال�سعِب الذي يَقوُم ِبِه ويُوؤ

احَلَركِة، وُح�ْس������ِن التَّعاُمِل َمَع املُْح�ِسِن ِلَدفِعِه 

ْخِذ  ح�ساِن، والُقدَرة على الأَ اإىل َمزيٍد ِمَن الإ

 عْن اإ�س������اءِتِه؛ 
َ
عل������ى يَِد املُ�س������يِء حتى يَنْتَهي

وِبهذا فاإنَّ املُقاَوَمَة تَنْبُُذ اخُلُموَل واخلاِملنَي، 

ا�سنَي ِبالَهواِن  وحُتاِرُب الَك�َسَل والُك�ساىَل، والرَّ

لِّ واخُل�ُسوع.  والذُّ

واملُقاَوَم������ُة ظاِه������َرةُ الُوُج������وِد يف تُراِثنا 

�س������لِم وبَعَدهُ، وِم������ْن َمزايا  الَق������دمِي قبَل الإ

أنَّه������م مل يَكونُوا يُقيموَن  املُقاِوم������نَي يف تُراِثنا ا

بِْح واخَل�س������اَرِة؛ َفل يَِزُن  �س������اباِت الرِّ وْزًنا حِلِ

ِة )املُهاِج������ِم املُْقتَِحِم( وَمْن  تَُه ِبُقوَّ املُق������اِوُم ُقوَّ

َفَعَل ذلَك ُعدَّ َعَملُُه باِدَرًة ِمن بَواِدِر اخُل�سوِع 

لَِّة والَه������واِن.. وهذا ما يَجعلُني  وبَواك������رِي الذِّ

لب بن ها�س������م  أِق������ُف ُمنِْكًرا مِلَوِقِف عبِد املُطَّ ا

 �سلى اهللُ عليه و�سلم( الذي َجُبَ 
ّ
)َجدِّ النَِّبي

�رصم يوَم  أبَرهَة الأ وتَخاَذَل وَذلَّ عن ُمواَجَهِة ا

جاَء لقِتحاِم الَكعَبِة املُ�رَصََّفِة وَهدِمها، فنَ�َسَح 

لِب قوَم������ُه )ِبالَهَرِب( والبِتعاِد عن  عبُد املُطَّ

أو بُطوِن  ������ِن ِبروؤو�ِض اجِلب������اِل ا َة، والتََّح�سُّ َمكَّ

وديَِة، وقاَل َقولَتَُه التي تَناَقلتْها كتُُب التاريِخ  الأ

�ُض على  )ِللَكعَب������ِة َربٌّ يَْحِميها( ونَحُن ل نَعرَتِ

َقوِلِه؛ فهَو َقوٌل �َس������حيٌح وقد داَفَع ))اهللُ(( 

�ُض على  َجلَّ وَعل َعنْها وَحماها، ولكنَّنا نَعرَتِ

 املُتَخاذل، وماذا كاَن يَحُدُث 
ّ
َموِقِفِه النِْهزاِمي

أبَرَهَة وَوقَف ِبَوجِهِه، و�رَصََخ  أنَُّه واَجَه ا لَ������ُه لو ا

نَّ ِعباَد 
ِباأعلى �َس������وِتِه: لَن تَدُخَل َكعَبَة اهلِل لأ

ُل َمْن مَيْنَُعَك،  وَّ
أ أنا ا اهلِل �َس������يُداِفُعوَن عنْها، وا
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ول������ْن تَدُخلَه������ا اإلَّ عل������ى ُجثَّتي 

َ ِمن  نَّ هذا ل������ن يَُغريِّ
أ ! �َس������حيٌح ا

ْمِر �سيًئا، ولكنَّ التاريَخ عندئٍذ  الأ

ِلِب َمكانًَة اأعلى  �َسَيكتُُب ِلعبِد املُطَّ

نَّ َمقولَتَُه 
أ ������ًة وا أكرَبَ، خا�سَّ وَقدًرا ا

كانْت �َس������حيَحًة فق������د داَفَع َربُّ 

الكعَبِة عن َكعَبِتِه اأح�َس������َن ِدفاٍع، 

وَردَّ املُهاِجم������نَي ِبَغيِْظِه������م، لكنَّ 

لِب  َل على عبِد املُطَّ التاريَخ �َس������جَّ

َموِقًفا ُمتَخاِذلً َمعيًبا. 

 
ُّ
العَرب������ي تاريُخن������ا  َل  و�َس������جَّ

مِلُقاِومنَي  َعًة  نا�سِ اأحداًثا  الَقدمُي 

وَقُفوا َمواِق������َف تَُدلُّ على ُمروءٍة 

نَّ 
ٍة؛ لأ مَّ

أ ِة نَف�ٍض، وِكرْبي������اِء ا وِع������زَّ

ا  ُث ِبِل�س������اِن نَف�ِسِه، واإمنَّ ُجَل ِمنْهم ل يَتََحدَّ الرَّ

ِتِه، وثَباِت �َسعِبِه.. و�َسنَك�ِسُف  ُمَّ
أ ُ عْن اإراَدِة ا يَُعربِّ

َفحاِت التَّالياِت_ اإْن �ساَء اهللُ- عن  يف ال�سَّ

 ُ أمِثلٍَة ِم������ن َمواِقِف املُقاوَمِة النَّبيلَِة التي تُعربِّ ا

ِة  مَّ ِة النَّف�ِض وُمروءِة الأُ ������يِْم وِعزَّ عن اإباِء ال�سَّ

َة عن ِكرْبياٍء  ِّ
������ِة القادرة املَُع������رب بيَّ

ِبالَكلَم������ِة الأ

انََعٍة و�ُسُموخ.  ومُمَ

وقبَل اخَلو�ِض يف هذا اخِل�َس������مِّ الوا�ِسع 

�س������اَرِة اإىل ما َكتََب������ُه بع�ُض  لبُ������دَّ لَن������ا ِمَن الإ

������ًزا بنَي املُقاَوَمِة واملُعاَر�َس������ِة،  يِّ املُحَدثنَي مُمَ

جاِعًل املُعاَر�َسَة )ُمقاَوَمًة �سلِبيًَّة( تَ�سدُر عن 

أتباِعها،  ُمواِطننَي را�سنَي ِبكياِن دولٍَة ُهم ِمْن ا

أنِْظَمِتها، لكنَّهم  ويُواِفق������وَن على َقواِنيِنه������ا وا

وَن  يَعرَت�سوَن على َموِقٍف ِمن َمواِقِفها، ويَُعربِّ

يٍَّة ِمَن الق�سايا،  عن َعَدِم ِر�س������اُهم جُتاهَ َق�سِ

������دَّ  فريفعوَن )�َس������وتَهم( ولي�َض �ِس������لَحهم �سِ

أِيِهم )ِبالَكِلمِة  ه������ذا املَوِقِف، فيُداِفعوَن عن را

تباَع  نْ�ساَر والأ ِة( ويَح�ِس������دوَن حولَهم الأ احُلرَّ

خريَن  بَعيًدا ع������ِن الُعنِْف والَق�س������وِة وَقْهِر الآ

ًة  ������لح. يف حني جَعَل املُقاَوَمَة ُعنًْفا وُقوَّ ِبال�سِّ
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فراِد واجَلماعاِت ِمن و�سائِل  ِبُكلِّ ما يُتاُح للأ

فاِع، و�ُس������بُِل َدرِء الُقَوى التي يَ�ستَخِدُمها  الدِّ

 .
)2(

املُهاِجموَن املُْحتَلّون 

تَلٍّ  أْن ل َفرَق َكب������رًيا بنَي حُمْ واإنَّنا نَ������َرى ا

طاِم������ٍع ُمهاِجٍم جاَء ِمْن خ������اِرِج الَوَطِن، وبنََي 

أبناِء  ، واإْن كاَن ِمن ا حاِك������ٍم طاغَي������ٍة ُم�س������تَِبدٍّ

ا  ِجلَدِتن������ا وِمن داِخ������ِل َوَطِننا.. بَ������ل اإنَّنا ُرمبَّ

ت������ي ِمَن اخلاِرِج،  التََم�ْس������نا ُعْذًرا ِللطاِمِع الآ

ُد ُعذًرا لبِْن َوَطِننا، املُنْتَمي ِل�َس������عِبنا  ول جَنِ

ِتنا اإذا ما �ساَمنَا اخَل�ْسَف، وا�ستَخَدَم َمَعنا  ُمَّ
أ وا

ُد مع  لَم.. ونَح������ُن نَُردِّ الَع�س������َف واجَلوَر والظُّ

ال�ساعر:

ًة وُظلُم َذوي الُقرَبى اأَ�َسدُّ َم�سا�سَ

ِد على املَرِء ِمن َوْقِع احُل�ساِم امُلَهنَّ

وِلهذا فاإنَّنا ل نُواِفُق َمْن َميََّز بنَي املُقاوَمِة 

واملُعاَر�َسِة، َفِكلُهما ِعنَْدنا �َسواءٌ. 

 وقَف 
)3(

ّ التَّغِلبي 
❍ ه������ذا جاِبُر بُن ُحنَي

َ املُناِذَرة: يَنُظُر  ربُّ ُمقاِوًما �ُسلَطَة الِكنِْدينَي وجَتَ

خريَن على َقوِمِه نَظَرةَ  جاِبٌر اإىل تَ�َس������لُِّط الآ

أُ ِبتَ�سويِر ما تَفَعلُُه َدولَُة  املُماِنِع املُقاِوِم؛ فيبدا

)ِكنْ������َدة( فف������ي البيتني التالي������ني يَذكُر جاِبٌر 

�رُصَحبيَل بَن احل������ارث ابن َعْمرو.. بن ُحْجر 

آِكل املرار( و�رُصَحبيُل هذا َعمُّ امرِئ القي�ض  )ا

وكان لَُه �ُس������لطٌة عل������ى )تَغِلَب( ق������وِم جاِبٍر؛ 

َفَحلََف لَيُعاِقَبَّ بَني تَغلَب، ويَنِْزَع �ِس������لَحُهم 

أبو َحنَ�ض( َرُجٌل  أف�َسلَُه )ا ويُِذلَّهم، لكنَُّه َف�ِسَل، ا

أَزاَحُه َعن َظهِر َفَر�ِسِه،  ِمن تَغلَب َقوِم جاِبر، َفا

وبََط�َض ِبِه، قاَل جاِبر: 

اأَ�َساُتنا ا�ْسَتْنَزَلْت  الُكاِب  وَي��وَم 

 
)4(

ِم  ُمق�سِ َة  اأَِليَّ آىَل  ا اإْذ  �رُشَحبيَل، 

َل���َي���ْن���َت���ِزَع���ْن اأرم���اَح���ن���ا، َف����اأزاَل����ُه

 
)�(

ْلَدِم  اَء �سِ اأبو َحَن�ٍس َعن َظْهِر �َسقَّ

ومل يَكتَ������ِف جاِب������ٌر ِبانِْتقاِد �ِسيا�َس������ِة دولة 

)ِكنْ������دة( لكنَُّه جَتاَوَز ذلَك اإىل )دولِة املَناِذَرِة( 

َفَذكَر ُظلَمهم وُطغيانَهم وَقهَرهم مِلُواِطنيِهم؛ 

ِبَفْر�ِض �رَصائَب باِهَظ������ٍة عليِْهم.. قال يَنتَِقُد 

�ِسيا�َستَهم: 

ويف ُك����لِّ اأ����س���واِق ال���ِع���راِق اإت�����اَوٌة

 
)�(

ويف ُكلِّ ما باَع اْمروؤٌ َمْك�ُس ِدرَهِم 

ِقي وَتتَّ ُم��ل��وٌك،  ��ا  َع��نَّ َيْنَتِهي  األ 

 
)7(

ِم  ِبالدَّ ُم  ال��دَّ َيْبُوُء  ل  حَماِرَمنا 

ُدوا ِبنا لَم، ما َق�سَ ُنعاِطي امُللوَك ال�سِّ

 )�(
ِم  ��َح��رَّ مِبُ َقْتُلُهم  عَلْينا  ولي�َس 

ائب التي  ������جُّ من ال�رصَّ نََرى ال�س������اعَر يَ�سِ

أرَهَقتْهم، ويُعِلُن َرْف�َس������ُه مِلَا  بََهَظْت َقوَم������ُه وا

تَ�سُع دولُة املَناذَرِة ِمن اإتاواٍت على ُكلِّ ِب�ساَعٍة 
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أ�سواِق الِعراِق الواقعِة حتَت  يَبيُعها ُمواِطٌن يف ا

�ُسلَطِة املَناِذَرِة، ويُقاِرُن اأفراَد قبيلِتِه ِباملُلوِك، 

ويَُقوُل: نَحُن ل نَِقلُّ عِن املٌُلوِك َقْدًرا وَمكانًَة 

ُهوا اإىل ال�س������ِتقاَمِة والَعدِل  َ نُ�س������امِلُُهم ما اجتَّ

ْفِق يف ُمعاَملَِتنا، لكنَّنا �َسنقتُلهم، ونَ�سِفُك  والرِّ

ُموا َمواِقَفن������ا، ويَكونُوا  ِدماءه������م اإذا مل يَحرَتِ

فنَي ِلَق�سايانا.  عاِدلنَي ُمنْ�سِ

❍ احلارُث ب������ُن ظامِل وُمقاَوَمُة �ُس������لطة 

ّي رجٌل يُ�رَصُب  املَناذرة: احلارُث بُن ظامل املُرِّ

ِبِه املَثَُل يف الَفتِْك َقتََل خاِلَد بَن َجعفر �س������يَِّد 

أُ احِلكايَُة ِمْن َقتِْل  بَني عاِم������ر ِباأبيِه.. وتَب������دا

ِه(  ب������ي احلارث )وقيل َعمِّ خالد بن َجعَفر لأ

أ�سياءُ  وهَو ِطفل.. و�َس������بَّ احلارُث ويف نف�ِسِه ا

آلَْت �ِسياَدةُ بَني عاِمٍر ِللحارِث  أبيِه، وا ِمن قاِتِل ا

بِن ظامِل مِبَقتَِل ُزهري بن جذمية العبْ�سي.. 

وَفَد احل������ارُث على النُّعماِن ب������ِن املُنِذر 

)مِل������ك احِل������رَية( فالتََق������ى ِعن������َدهُ ِبخاِلِد بِن 

ُجلِن ب������نَي يََدِي النُّعماِن،  َجعَفر، فتَناَزَع الرُّ

ومَلَّا خَرَج احلارُث ُمغ�َس������ًبا لَم املَِلُك خاِلًدا 

�ِض ِباحلاِرِث، فقاَل خاِلٌد ُمعَجًبا  عل������ى التََّحرُّ

ِبنَف�ِس������ِه: ما هَو اإّل عبٌد ِمن َعبيدي ولَو كنُت 

 
َّ
أَ على اإيقاظي، فل تَْخ�َض علي ا رَّ نائًما ما جَتَ

يُّها املَِلك ! لكنَّ النُّعماَن مل يَقتَِنع، فَبعَث 
أ ِمنُه ا

يف املَ�ساِء ِللحاِرِث ِبُع�ضٍّ )9( ِمن َخْمٍر ِلَي�سَغلَُه 

ِبِه َمَع َقيْنٍَة لَُه،وقالْت: يَقوُل لََك املَِلُك: ا�رْصَْب 

أََخَذهُ واأهَوى ِبِه نَحَو َفِمِه، و�َسبَُّه بنَي  هذا. َفا

بَطِنِه وِثياِبِه.. وعاَد خالُد بُن َجعَفر اإىل َرحِلِه 

أَحَد ِرجاِلِه  أَمَر احلاِرُث ا أَ النا�ُض ا ا َهَدا فناَم َفلَمَّ

أْن يَ�س������ِبَقُه اإىل َمكاٍن و�َسَفُه لَُه وَمَعُه َرواِحُل  ا

������بِْح ومل  ِللحارِث، وقال لَُه: اإْن َطلََع َكوكُب ال�سُّ

يَّ الِبلِد �ِس������ئَت مِب������ا َمَعَك ِمَن 
آِتَك فاخرَتْ اأ ا

واِح������ِل.. وانْطلََق احل������ارُث حتى جاَء اإىل  الرَّ

 .
)10(

ُقبَِّة خاِلٍد، فدَخَل وَقتَلَُه وانْ�رَصََف

ع������اد احل������ارُث اإىل قوِم������ِه )َغَطف������اَن( 

أَ اإىل  فلم يَحموهُ خ�س������َيَة بني عاِم������ر، فالتََجا

ًة ثّم  حاجِب بِن ُزواَرةَ �س������يِِّد مَتيم، َفَحماهُ ُمدَّ

نَّ 
أ َط������َرَدهُ، َفلَِحَق ِبُعرو�ِض الَيماَمِة.. ثم بَلََغُه ا

النُّعماَن بَن املُنِْذِر �َس������بَى ِن�ساًء ُكنَّ جُماِوراٍت 

ِل احلارث، فاأزَعَجُه ذل������َك، وكاَن ِللنُّعماِن  لآ

َولٌَد ُم�سرَت�َس������ٌع عنَد �ِس������نان اب������ن اأبي حارثة 

�س������ّيد )ُذبيان( وكانت �َسلَمى بنت ظامل )اأخت 

احلارث( هي زوجُة �ِس������نان، وُمَربَِّيُة الُغلم، 

أوَهَمها ِبها  فاحتاَل عليْها احل������ارُث ِبَعلَمٍة ا

أْن تُعِطَيُه )الُغلَم(  نَّ َزوَجها �ِس������ناَن َطلَ������َب ا
أ ا

ابَن النَّعم������اِن.. َفاأََخَذ احلارُث الُغلَم وقتَلَُه، 

َة فا�س������تَجاَر ِبعبِد اهلِل ابِن  اِه َمكَّ وَهرَب ِباجتِّ
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أْن َراأى َجفَوًة ِمِن ابِن  ُجْدعاَن.. لكنَُّه ما لَبَث ا

جدعان، فانَطلََق يَُطوُِّف يف الِبلِد حتى اأتى 

������اَم، فقِتَل يف َحوراَن.. وقال قبَل َمقتَِلِه  ال�سَّ

يَُعنُِّف املَِلك النُّعماَن بَن املُنِْذر:

�ساِبِقي ��َك  اأنَّ قاُبو�َس  اأب��ا  بَت  َح�سِ

 
)��(

راِغ��ُم  واأْنُفَك  َقْتلي،  َت��ُذْق  ومَلَّا 

َمًة جَنْ َيْكُدُم  باَت  ِحماٍر  َيْي  اأَُخ�سْ

 
)��(

؟  �سامِلُ َكُل جاراتي، وجاُرَك  ْ
اأَُتوؤ

��ْي��َت��ُه َج��ْه��ًرا، على َغ���رْيِ ِري��َب��ٍة ��نَّ مَتَ

 
)�3(

ا اأنَت حامِلُ  اأحاديُث َط�سٍم، اإمنَّ

��َوًة وِن�����سْ ��ْب��َت  اأَ���سَ اأْذواًدا  َت��ُك  َف���اإْن 

 )�4(
َفهذا اْبُن �َسلَمى اأْمُرُه ُمَتفاِقُم 

ِه راأ�سِ َمْفِرَق  اِت  احَليَّ ِبِذي  َعَلوُت 

 
)��(

َتويِه اجَلماِجُم احي جَتْ وكاَن �سِ

ِبخاِلٍد َكَفْتكي  َفْتًكا  ِب��ِه  َفَتكُت 

 )��(
كاِرُم  وَهْل َيركُب املَْكروَه اإلَّ الأ

❁    ❁    ❁

������ِعق يُقاِوُم �ُس������لَطَة  ❍ َعْم������رو ب������ُن ال�سَّ

������ايِنُّ َعْمرو بن  الَغ�سا�ِس������نََة: كاَن املَِل������ُك الَغ�سَّ

احلارث ب������ن جبلة )وه������َو َمِلُك الَغ�سا�ِس������نَِة 

الثاين َع�رَصَ ح�س������َب تَرتيِبِهم َزَمِنيًّا وقيل هَو 

أبي �س������مر(. كاَن هذا املَِلُك �سيَِّئ  احلارث بن ا

ِلِن�ساِء  ������بي  ������مَعِة، خبيًثا َجبَّاًرا،َكثرَي ال�سِّ ال�سُّ

أًة  ًة اْمرا ِهّن �َسَبى َمرَّ أْعرا�سِ الَعَرِب والَعَبِث يف ا

أنَّها  مَن العرِب فاغتَ�َسَبها، وَظَهَر فيما بَعُد ا

 
ّ
 الِكلِبي

)17(
ِعق  اأخُت ال�ساعر َعْمرو بن ال�سَّ

فقال 
 )18(

ّ
)وقيل ابنَ������ة خالد بن نَوَفل الِكلِبي

اأحُدهما يَذمُّ هذا املَِلك:

��ه��ا املَ��ِل��ُك املَ��ه��ي��ُب اأم���ا َت��َرى ي��ا اأيُّ

َيخَتِلفاِن؟  كيَف  ول��ي��ًا  ْبًحا  �سُ

ْم�َس، اأْن تاأتي ِبها هْل َت�سَتطيُع ال�سَّ

 )�9(
باِح َيداِن  َلْيًا، وهْل َلَك ِبال�سَّ

زائ��ٌل ُملَكَك  اأنَّ  واأْي��ِق��ْن  ف��اع��َل��ْم، 

 )�0(
واع��َل��ْم ِب���اأنَّ كما َت��دي��ُن ُت���داُن 

أْن يَفَعلوا �سيًئا �ِسَوى  َعراءُ ا ومل يَ�ستَِطِع ال�سُّ

اغَيِة،  أنَّهم َعِملُوا على َف�س������ِح هذا املَِلك الطَّ ا

وِمنهم َمِن �َس������كاهُ اإىل اهلِل، فقال فيِه �ساِعٌر 

اٌز( ا�سُمُه الَعفيُف الَعبْدي: )رجَّ

َج��َب��َل��ْة ب���َن  احل�����ارَث  اإنَّ  ه���مَّ  ل 

 )��(
�����ا ع��ل��ى اأب���ي���ِه ُث����ّم َق���َت���َل���ْه  َزنَّ

���َل���ْة ����اِدَخ����َة امُل���َح���جَّ وَرك�������َب ال���������سَّ

 )��(
وك��اَن يف ج��اراِت��ِه ل َع��ْه��َد َل��ْه 

)�3(
َي��ْف��َع��َل��ْه  مل  ��ٍئ  ���َس��يِّ اأْم�����ٍر  واأيُّ 

بََعَرى وَموِقُفُه املُقاِوُم  * عب������ُد اهلِل بُن الزِّ

بَعَرى  ِلَقوِم������ِه ُقَري�������ض:كاَن عبُد اهلِل ب������ُن الزِّ

َل املُداِفُع عن اأح�س������اِبها،  وَّ
�س������اِعَر ُقَري�ٍض الأ
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������ها، ِل�سانُها الذي جَتَعلُُه  املُناِفُح عْن اأعرا�سِ

اِهَرةُ  �سيًفا ُم�سلَّ��تاً على اأعدائها، َعينُها ال�سَّ

َدةُ ِلُكلِّ  ا�سِ أُُذنُها الرَّ ِحفاًظا على �ُس������وؤوِنها، وا

ُه اإليْها.  أَمٍة وَحَرَكٍة تَُوجَّ نَا

ه������ذا ال�س������اعُر املُِح������بُّ ِلَقوِم������ِه، املَعتَزُّ 

أْن جَتَعَل  أزَعَجُه ا ِقها، املُعَجُب مِبَكانَِتها، ا ِبتََفوُّ

زاً ِبَقواِفِل التِّجاَرِة، فقاِفلٌَة  ُجلَّ اهِتماِمها ُمَركَّ

َمِل، واأخَرى قاِدَمٌة  عاِء والأ ُع ِبالدُّ ُمغاِدَرةٌ تَُودَّ

غاري������ِد والحِتفاِل،  تُ�س������تَقَبُل ِبالبِْتهاِج والزَّ

أْن  أَزَعَجُه ا بَْع������َرى( ا نَّ ال�س������اِعَر )ابْ������َن الزِّ
وكاأ

ّي  تَ�ُس������بَّ َقبيلَتُُه اهِتماَمها على اجلانِب املادِّ

ُه كاِمَل  القِت�ساِدّي، فتَ�رِصُف ُكلَّ وْقِتها، وتُوجِّ

ِعنايَِتها نَحَو تَوليِد املاِل وتَثِْمرِيِه. وترََتاَخى يف 

لٍَة مِبا يُعلي َمكانَتَها بنَي  أُُموٍر اأخَرى ذاِت �سِ ا

القبائل، ويَرَفُع جَمَدها ب������نَي الَعَرب، ِلتَكوَن 

يَّاِمها �س������يَِّدةَ العرِب وقائدًة، 
أ ت������ي ِمن ا يف الآ

بَْعَرى: وُمر�ِسَدًة لَهم.. قال ابُن الزِّ

�ساطرُي املَْجِد الأ ُقَرْي�ًسا عِن  األَهى 

 )�4(
فا�سرُي  وَر�ْسَوٌة ِمْثُل ما ُتْر�َسى ال�سَّ

ْحَم َبْحًتا ل َخليَط َلُه واأْكُلها اللَّ

 )��(
ِعرُي  اأَت��ْت  ِعرٌي  َرَحَلْت  وَقْوُلها: 

أبنائها  فا�ستعظمت ُقري�ض اأن يَقوَم اأحُد ا

يِّ �َس������كٍل ِم������ن النِْتقاِد 
�ًس������ا ِلِقوِم������ِه ِباأ ُمتََعرِّ

������خريِة فاأتَْت ُقري�ٌض اإىل َقوِم ال�س������اعِر  وال�سُّ

)بَني �َس������هم( يَطلبوَن ِعقابَُه، َف�َس������لََّمُه قوُمُه 

أْن  ، ثم تَرُكوهُ بعَد ا اإليِهم بعَد ِجداٍل وِنقا�������ضٍ

 .
)26(

ُدوهُ بقطِع ِل�ساِنِه اإْن عاَد  َهدَّ

 وُمقاوَم������ُة 
)27(

❍ ِخدا�������ضُ ب������ُن ُزه������ري 

بيات التالية  ������ِة ُقري�ض:قال ِخدا�ض الأ ُعنُجهيَّ

:
)28(

يوَم نَخلة

ًة م��ا ���َس��َددن��ا، َغ���رْيَ ك��اِذَب��ٍة ي��ا ���َس��دَّ

 
)�9(

على �َسخيَنَة، لول الليُل واحَلَرُم 

اأواِئ��َل��ه��ا ُت��ْزِج��ي  ���ا راأوا َخ��ْي��َل��ن��ا،  مَلَّ

  
)30(

َجُم  آ�ساُد ِغيٍل، َحَمى اأ�ْسباَلها الأَ ا

، اإْذ َيدُعوَن َخيَلُهُم ِت الَعنْيُ قد َقرَّ

 )3�(
َمُم  �سَ آذاِن��ه��ا  ا ويف   ، َت��ُك��رَّ ِلَكْي 

وَل��و ِب��ال��ول��ي��ِد،  ِه�����س��اٌم  قينا  َيتَّ اإْذ 

 
)3�(

ا َثِقْفنا ِه�ساًما �ساَلِت اخَلَدُم  اأنَّ

ًفا �رَشِ �ساِلٍك  ِبَجْي�ٍس  �َسِمعُتْم  فاإْن 

 )33(
، َفاأْخُفوا اجَلْر�َس واْكَتِتُموا اأو َبْطَن َقوٍّ

وق������ال ِخدا�ُض بُن ُزهرْي يف ي������وِم العبْلء 

������ٌع ُق������رَب ُع������كاظ( يف ُمقاَوَمِتِه  )وهو َمو�سِ

ِلُقري�ض:

ُق��َرْي�����ٌس َل��ِق��َي��ْت  َي��ْب��ُل��ْغ��َك م��ا  اأمل 

 )34(
ِب�����رُيوا  اأُ اإْذ  ِك��ن��اَن��َة  َب��ن��ي  وَح���يُّ 
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َدَه���ْم���ن���اه���م ِب������اأَرَع������َن ُم���ْك���َف���ِه���رٍّ

 )3�(
َف���َظ���لَّ َل��ن��ا ِب��َع��ْق��َوِت��ِه��م زئ����رُي 

❁    ❁    ❁

 يُقاِوُم �ِسيا�َسَة 
)36(

�س������ود  اُد بُن الأ ❍ �َسدَّ

، ويُنِْكُر الَبعَث بعد املَوت: مل يَكِن النِّظاُم 
ّ
النَِّبي

ٌد �س������لى اهللُ عليِه و�س������لم  أقاَمُه حُممَّ الذي ا

أن�ساُرهُ  ِه؛ لَُه ا ا كاَن َكَغرْيِ ِبدًعا ِمَن النُُّظِم، واإمنَّ

يِّ������ُدوهُ، وِباملُقاِبِل لَُه كاره������وهُ والواِقُفوَن  َ
وُموؤ

أْن يَهجَوهُ  هُ.. هذا رُجٌل َدعاهُ بُغ�ُسُه ِللنَّبيِّ ا دَّ �سِ

ويَنتَِق�َس������ُه، ثمَّ اإنَّ َمداِرَكُه الَعقليََّة املَحدوَدةَ 

أو�َس������لَتُْه اإىل تََقبُِّل ِفكَرِة )الَبعِث( وَه�ْسِم  ما ا

ِحكايَِة احلياِة بعَد املَوِت.. فقال: 

�َسَنْحيا اأْن  َكب�َسَة  اْب���ُن  ن��ا  اأَُي��ْخ��رِبُ

 )37(
���داٍء، وه���اِم  وك��ي��َف َح��ي��اُة اأ����سْ

��ْن��ِك��َب��ْي��ِه مِبَ زاَل  ال����راأ�����ُس  م���ا  اإذا 

عاِم الطَّ ِم��َن  ن��ي�����ُس  الأ �َسِبَع  فقد 

��ا َح��يًّ ك���ن���ُت  م���ا  اإذا  اأَي���ق���ُت���ُل���ن���ي 

 )3�(
ِعظامي  ��ْت  َرمَّ اإذا  وُيْحييِني 

❁    ❁    ❁

 يُق������اِوُم َدولََة 
)39(

������م  ❍ َقي�������ضُ بُن عا�سِ

�سلِم يف عْهِد اأبي بَكر: وقَف هذا الرجل  الإ

أبي بَكٍر ر�س������ي  موِقًفا ُمقاِوًما ل�ْس������ِتْخلِف ا

َدقاِت  اهللُ عنُه، فقاَم ِبتوزيِع ما ِبَيِدِه من ال�سَّ

�س������لِم،  عل������ى قوِمِه بَني ِمنَْقٍر، وارتَدَّ عِن الإ

وقال: 

ِر�ساَلًة ُقَري�ًسا،  ي  عنِّ ُمبِلٌغ  َفَمْن 

ال��َوداِئ��ِع ��َك��م��اُت  حُمْ اأَتْتها  ما  اإذا 

قُت يف العاِم مْنَقًرا دَّ َحَبوُت مِبا �سَ

 )40(
واأْياأ�ْسُت ِمْنها ُكلَّ اأطل�َس طاِمِع 

❁    ❁    ❁

 )41(
❍  عبُد املَ�س������يح بن َعْمرو بن بَُقيْلَة

يُقاِوُم �َسيَطرةَ املُ�سلمني على احِلرَيِة: اأغ�َسَب 

ل �َسيَطَرةُ املُ�سلمنَي ِبِقياَدِة خالد  أْن تَ�سِ هذا ا

ب������ن الوليد اإىل احِلرَيِة وم������ا والها ِبالِعراِق، 

�سلِم وَق�َساوؤها على  أزَعَجُه اتِّ�س������اُع دولَِة الإ ا

َوِل التي كاَن ابْ������ُن بُقيلََة يَتََمنَّى  كث������رٍي ِمن الدُّ

بَقاءها فقال:

���َس��واًم��ا اأَرى  امُل����ْن����ذَرْي����ِن  اأَب����ع����َد 

 )4�(
��دي��ِر  َح ِب��اخَل��َورَن��ِق وال�����سَّ َت����َروَّ

حَت�����ام�����اُه َف�������واِر��������سُ ُك�������لِّ َح����يٍّ 

 )43(
ئ��رِي  ال��زَّ ع��ايل  ْيَغٍم  �سَ َم��اَف��َة 

ُقَبْي�ٍس اأب���ي  ُه��ْل��ِك  ب��ع��َد  ن��ا  ْ َف�����رشِ

 )44(
املَطرِي  الَيوِم  يف  اِء  ال�سَّ َكِمْثِل 

��ْم��ن��ا ال��َق��ب��ائ��ُل ِم����ْن َم��َع��دٍّ َت��َق�����سَّ

 )4�(
اجَل����زوِر  اأج����زاِء  بع�ُس  ��ا  ك��اأَنَّ

❁    ❁    ❁
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أب������ي ُمَعيط  ❍ الولي������ُد ب������ُن ُعقب������ة بُن ا

:كاَن هذا 
ّ
م������اِم علي لَفِة الإ )46( ُمقاِوٌم خِلِ

 بن اأبي 
ّ
�َض عل������ى اأمرِي املُوؤِمننَي َعلي ْن نَغَّ مِمَّ

طال������ب ِخلَفتَُه.. وتَكاثََر بَعَدهُ املُقاوموَن ِمَن 

موينَي حتى �ُسِفَك  أن�س������اِر الأُ اخَلواِرِج، وَمن ا

اهر.. قال   الطَّ
ّ
كي أم������رِي املُوؤِمننَي عليٍّ الزَّ َدُم ا

الوليُد بُن ُعقبة يَتَِّهُم عليًّا ِباغِت�ساِب جَنائَب 

اَن ر�سي  أ�س������ِلَحٍة، ِلُعثماَن بِن َعفَّ بِل، وا من الإ

اهللُ عنُه: 

اَح اْبِن اأُخِتُكْم وا �سِ ٍم ُردُّ َبني ها�سِ

 )47(
َمناِهُبْه  ��لُّ  حَتِ ل  َتْنَهُبوُه،  ول 

َبْيَننا؟ ال��َه��واَدُة  كيَف  ٍم  ها�سِ َبني 

 )4�(
وِع��ن��َد َع��ل��يٍّ ِدرُع����ُه وجَن��ائ��ُب��ْه 

ِمْنُكُم ُد  ��َودُّ ال��تَّ كيَف  ٍم  ها�سِ َبني 

 )49(
اأرَوى فيُكُم وَحرائُبْه  ابِن  وَبزُّ 

��ن��ا ف��اإنَّ وا،  َت�������ُردُّ اإلَّ  ��ٍم  َب��ن��ي ه��ا���سِ

���واٌء ع��ل��ْي��ن��ا ق���اِت���اُه، و���س��اِل��ُب��ُه  ����سَ

َمكاَنُه َتكوُنوا  كيما  اأخي،  َقَتلُتم 

 )�0(
َكما َغدَرْت َيوًما ِبِك�رَشى َمراِزُبُه 

❁    ❁    ❁

❍ يَزيُد ب������ُن ُحَجيَّة التَّيْمي وقَف َموِقًفا 

ى على اأمرِي 
َ

ُمقاِوًم������ا ِلَعل������يٍّ فاأفَح�َض واْف������رت

املُوؤِمننَي:

، عاَقَبُه اأمريُ  هذا رُجٌل ِل�ضٌّ �ساِرٌق وُمفرَتٍ

َم اهللُ وجَهُه  مرِي املُوؤِمننَي َكرَّ َه لأ املُوؤمننَي َفوجَّ

�َسبًّا و�َستًْما ل يَليقاِن مِبَقاِم رجٍل َعظيٍم ِمثِل 

.. فقال:
ّ
اأمرِي املُوؤِمننَي علي

مَنِ
��اِت مل اأ قَّ ي��ا ُط���وَل َل��ي��ِل��َي ِب��ال��رَّ

َبْت َنف�سي ول �َسَقِم ِمْن َغرْيِ ِع�ْسٍق �سَ

��ٍة، َط��َرق��ْت ُم����وٍر َج��مَّ لكْن ِل��ِذْك��ِر اأُ

َة الَقَدِم ِل ِمْنها َزلَّ �سْ
اأخ�َسى على الأ

ا علْيِهم اأن َيكوَن َلُهْم اأخ�َسى َعِليًّ

ى على اإَرِم ِمْثَل الَعُقوِر )؟( الذي َعفَّ

أفَح�������ضَ فيها  أبياًتا ا وذَك������َر بع������َد ذل������َك ا

اإْفحا�سا �س������يًِّئا، وافرَتَى على اأمرِي املُوؤِمنني.. 

ّي  َ )يزيَد( واِلًيا على )الرِّ  قد َعنيَّ
ٌّ
وكاَن عل������ي

وَد�ستبى( فاحتَجَن مالً )�رَصَقُه( َفحَب�َسُه اأمريُ 

َل ِبِه َمولهُ �َس������عٌد، فغاَفَل  ( ووكَّ
ٌّ
املوؤمننَي )َعِلي

يَزيُد �َس������عًدا، ث������م هرَب والتََح������َق مِبُعاويَة.. 

وقال يَفَخُر: 

خاَدعُت �َسعًدا، وارمَتَْت ِبي َركائبي

 
)51(

اِم، واخرَتُت الذي هَو اأف�َسُل  اإىل ال�سَّ

َع��ب��اَءٍة نائًما يف  ���َس��ع��ًدا  وغ����ادرُت 

 )��(
ُل  لَّ ُم�سَ ُم�سَتهاٌم  ُغاٌم،  و�َسعٌد 

❁    ❁    ❁
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 وُمقاَوَمُة ُحكِم 
)53( 

أبو َدهَبل اجُلَمحي ❍ ا

ميََّة و�سايا 
أ اِم بَني ا موينَي: اأهَمَل بَع�ُض ُحكَّ الأُ

النبيِّ �سلى اهللُ عليِه و�سلم، وَو�سايا ُخلفاِئِه 

الرا�سديَن ِباأْن يَحُكَم احلاِكُم ِباللنِي والَعطِف 

لِم،  حم������ِة ولي�ض ِبالُعنِْف والَق�س������َوِة والظُّ والرَّ

أْن يَتََوىلَّ على العرِب )املُ�س������لمنَي( ِخياُرُهم  وا

عيَِّة..  أكَرُه������م َخوًفا ِمَن اهلِل وَرحَم������ًة ِبالرَّ وا

أْن اأ�س������َبَح احُلكُم ِوراِثيًّا  آلْت اإىل ا موَر ا لكنَّ الأُ

يَنتَِقُل اإىل البِن َمهما كاَن �َسكلُُه، وَمهما كانت 

لتُُه، وانت�رَصَ يف �ُسُفوِف املُجتَمِع  ثقافتُُه وُموؤهِّ

ُميََّة يَرم������وَن ِبتَعاليِم 
أ اِم بَني ا نَّ بع�������ضَ ُح������كَّ

أ ا

�س������لِم َخلَف ُظُهوِرِه������م، ويَحكموَن ُحكًما  الإ

أثاَرهم..  ������ا َقَبليًّا، ما اأغ�َس������َب النا�َض وا وراِثيًّ

أب������ا َدهَبل عل������ى ُمهاَجَمِة  وه������ذا ما َحَم������َل ا

موينَي وعيِبِهم: الأُ

ًم��ا ���َة ُن��وَّ م���يَّ ��ك��اَرى ِم���ن اأُ َت��ب��ي��ُت ���سُ

 )�4(
ِف َقتَلى ما َيناُم َحميُمها وِبالطَّ

ِع�ساَبٌة اإلَّ  ���س��اَم  الإ اأف�����َس��َد  وم��ا 

 )��(
َنعيُمها  َف��داَم  َنوكاها،  ��َر  َت��اأَمَّ

يِن يف َكفِّ ظامِلٍ الدِّ َقناُة  َف�سارُت 

اإذا اعَوجَّ ِمْنها جاِنٌب، ل ُيقيُمها 

❁    ❁    ❁

أ�َسدِّ املُقاومني   ِمن ا
)56(

 
ّ
�سرَتُ النَُّخي ❍ الأ

�س������رتُ ِبَك�س������ِف ُعيُوِب  ميَّة: مل يَكتَِف الأ
أ ِلبَني ا

موينَي، وفتِْح ُعيُوِن النا�ِض على َمفا�ِسِدهم  الأُ

ا جَتاوَز ذلَك اإىل َدعوِة النا�ِض  وَم�ساوئِهم، واإمنَّ

�س������قاِط دولِتِهم، وتَقومِي  لِح لإ اإىل َحْمِل ال�سِّ

نَّهم قوٌم  ������يِف ل ِبالل�ساِن، لأ اعِوجاِجِهم ِبال�سَّ

جَتاَوزوا ُحدوَد احلياِء واخَلَجِل فَمن مل يَ�ستَِح 

�سرتُ   ِمن ِعباِدِه.. قال الأ
َ
ِمن اهلِل، لن يَ�ستَِحي

ميَّة:
أ ُد بَني ا  يَُهدِّ

ُّ
النَُّخعي

ْيُت َوْفري، واْنَحَرفُت عِن الُعا َبقَّ

 )�7(  
َعُبو�ِس ِبوجِه  يايف  اأ�سْ وَلقيُت 

ِه��ْن��ٍد غ��اَرًة اْب���ِن  ��نَّ على  اأ���سُ اإْن مل 

 
)��( 

مل َتْخُل َيوًما ِمن ِنهاِب ُنفو�ِس

ًب��ا َّ ُّ ��ع��ايل ��� َخ��ي��ًا ك��اأم��ث��اِل ال�����سَّ

 )�9(
َتعدو ِبِبي�سٍ يف الَكريَهِة �سو�ِس 

��ُه  َح��ِم��َي احل��دي��ُد ع��ل��ْي��ِه��ُم، ف��ك��اأنَّ

 )�0(
اأو �ُسعاُع �ُسُمو�ِس  َبْرٍق  َوَم�ساُن 

❁    ❁    ❁

حمن بن �س������عيد بن زيد بن  ❍ عب������ُد الرَّ

أُ�سيَب كثريٌ  نَُفيل وُمقاَوَمُة يَزيد بن ُمعاوية: ا

آلِت اخِللَفُة ِلَيزيَد  حباِط ملا ا من النا�ِض ِبالإ

مَعِة، َمعروًفا  نَُّه كاَن �س������يَِّئ ال�سُّ بِن ُمعاويَة، لأ

������يِد  بِّي ِرَحِل ال�سَّ �رصاِر، ِمن حُمِ مِبُراَفَق������ِة الأ



نب�ض املقاومة يف اأدبنا القدمي

137 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

وُم�س������اَدَقِة اأ�سحاِب احلاناِت.. ِلذا قال فيِه 

عبُد الرحمن:

��ا ��ا، ول��ي�����َس خ��اُل��َك ِم��نَّ ل�����س��َت ِم��نَّ

 )��(
َهواِت  ِلل�سَّ اِة  ال�سَّ ُم�سيَع  يا 

������لويل انقلََب ِمن  ام ال�سَّ * عبُد اهلِل بُن َهمَّ

أ�َس������دِّ  أمّية: كاَن ِمن ا  ِلَبني ا
ٍ
يِّ������ٍد اإىل ُمقاِوم َ

ُموؤ

أكرَبِ  فياِنيَِّة وِمن ا �رصِة ال�سُّ خلِق اهلِل تاأييًدا ِللأُ

أقنََع يَزيد ِبا�سِتخلِف  يها، وهو الذي ا ُمنا�رصِ

أيَُه  َ را أْن غريَّ ابِنِه ُمعاويَة الثاين.. لكنَُّه ما لبَث ا

ًة  أُميَة عامَّ ������ًة، وِبَبني ا أبي �ُس������فياَن خا�سَّ ِباآِل ا

يِّئة؛ حيُث  أْن راأى و�سِمَع ِمن �ِسرَيِتِهم ال�سَّ بعَد ا

يَن و�سمائَرهم  �ساُروا يَ�سرَتوَن اأيدي املُنا�رصِ

ره������م والدينار والوظائ������ف، دوَن النََّظِر  ِبالدِّ

اإىل ديِن الوايل واأخلِقِه و�ُس������مَعِتِه.. اأغ�َسَب 

������لويِلَّ انِْتقاُل ِخلَفِة اهلِل ِمن ُمعاويَة اإىل  ال�سَّ

يَزيَد وِمنُْه اإىل.. ِب�س������كٍل اآيلٍّ بعيًدا عن الديِن 

������ُف احلالََة  ِع واإراَدِة الِعباِد فقال يَ�سِ وال�������رصَّ

املُزريََة التي و�سَل اإليْها واِقُع احُلكِم:

ِب��ِه��ْن��ٍد اأو  ِب���َرْم���ل���َة،  َي����اأُت����وا  َف�����اإْن 

 )��( 
ُم��وؤِم��ن��ي��ن��ا اأم������رَيَة  ُن��ب��اِي��ْع��ه��ا 

ى ق���اَم ِك�����رَشى اإذا م��ا م���اَت ِك�������رْشَ

 )�3(
��ق��ي��ن��ا  ُم��َت��ن��ا���سِ َث����اَث����ًة  َن���ُع���دُّ 

�رَشْبنا ل��و  حتى  الَغيَظ  َخ�سينا 

�����َة، م���ا َروي���ن���ا  م�����يَّ ِدم�������اَء َب���ن���ي اأُ

َل��ق��د ���س��اع��ْت ِخ��اف��ُت��ُك��م واأن��ُت��م

 )�4(
غاِفلينا  راِن����َب  الأ َت�سيدوَن 

❁    ❁    ❁

وُمقاَوَمُة 
 )65(

غ احِلْمرَيّي  ❍ يَزيُد بُن ُمَفرِّ

أَ ُمعاوي������ُة ابُن اأبي  ا ������رَّ �ِسيا�َس������ِة ُمعاوية: وجَتَ

أْمِر النبي �س������لى اهللُ  �ُس������فيان على خُمالََفِة ا

عليِه و�سلَم يف قوِلِه: )الَولَُد ِللِفرا�ِض وِللعاِهِر 

أْن يُلَح������َق )زياُد بُن  أَم������َر ُمعاويُة ا احَلَجر( فا

َع  أبيِه( ال������ذي كاَن واِلًيا على الِع������راِق، َفَطوَّ ا

موينَي، وكذلَك فعَل اأولُدهُ ِمن بَعِدِه،  اأهلَُه ِللأُ

ِبالَع�ْسِف واجَلوِر والَقْهِر، فاأُعِجَب ِبِه ُمعاويَُة، 

 ُمنُذئٍذ 
َ
ي أبي �ُس������فيان( و�ُس������مِّ أحَلَقُه ِباأبيِه )ا وا

أبي �ُس������فيان.. �سارْت هذِه الَق�سيَُّة  زياد بن ا

روَن ِبها،  )ِحكايََة املَو�سِم( وتَناَقلَها النا�ُض يَتَنَدَّ

واأعَجَبِت احِلكايَ������ُة املُقاِوَم )يزيد احِلْمرَيي( 

فقال يذكُر احلادثة:

َح����رٍب ب����َن  ُم���ع���اوَي���َة  اأب����ِل����ْغ  األ 

 )��(
الَيماين  ُجِل  الرَّ ِمَن  ُمغلَغَلًة، 

َع��فٌّ اأب����وَك  ُي��ق��اَل  اأْن  ��ُب  اأَت��غ�����سَ

 )�7(
زاِن  اأب��وِك  ُيقاَل  اأْن  ى  وَتر�سَ
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زي������اٍد ِرح������َم������َك  اأنَّ  واأ������س�����َه�����ُد 

 )��(
ت��اِن  الأ وَلِد  الِفيِل ِمن  َكِرحِم 

����ه����ا َح���َم���ل���ْت زي�����اًدا واأ�����س����َه����ُد اأنَّ

 )�9(
داِن  غ��رْيُ  َة  �ُسَميَّ ِم��ْن  ْخٌر  و�سَ

❁    ❁    ❁

حمن ب������ن احَلَك������م ُمقاِوٌم  ❍ عب������ُد الرَّ

حمن هذا )اأخو َمروان  ِل�ُسلَطِة اأخيِه: عبُد الرَّ

م������وّي، مل يَكْن ُمعَجًبا  بن احلَكم( اخلليفة الأُ

ل ِب�َسْخ�ِض اأخيِه ول ِب�سيا�سِتِه؛ ِلذا كاَن كثرَي 

هليَّتَُه 
خريَِة ِمنُه، ويَنفي اأ النِْتقاِد، �َسديَد ال�سُّ

ِللُحكِم، ويَ�ُسبُّ َمِن اختاروهُ حاِكًما:

ُروا َخْيَط باِطٍل  َقوًما اأمَّ
ُ
ا اهلل حَلَ

 )70(
على النا�ِس، ُيعطي َمْن َي�ساُء ومَيَنُع

❁    ❁    ❁

❍  اإبراهيُم بُن َهْرمَة يُقاِوُم �ِسيا�َسَة بَني 

ميَّة: ومل يَكتَِف ابُن َهرَمَة ِب�ستِْم َمرواَن وحَدهُ 
أ ا

ميََّة، فَو�س������َفهم 
أ ������َم ِبذلَك ُكلَّ بَني ا ا َعمَّ واإمنَّ

مِم  غياِن، و�َس������بََّههم بالأ لِم واجَلوِر والطُّ ِبالظُّ

أباَدها اهللُ وحَماها،  الَِّة الفا�س������دة التي ا ال�سَّ

هما: َكعاٍد وثَموَد وغرْيِ

َم��رواَن َمظَلَمًة  عن 
ُ
َعفا اهلل َفا 

النادي  املَجل�ُس  ِبئ�َس  ��َة،  م��يَّ اأُ ول 

اأهَلَكهم  
ُ
اهلل فاأم�َسى  َكعاٍد،  كاُنوا 

اأهَلَك الغاويَن ِمن عاِد ثِل ما  مِبِ

��ٍم اأَح���ٌد َب��ن��ي ِم��ن ه��ا���سِ َف��ل��ن ُي��َك��ذِّ

َتعدادي اأك���رَثُت  ول��و  اأُق���وُل،  فيما 

❁    ❁    ❁

 وُمقاَوَم������ُة بني العبَّا�ض: 
)41(

❍ �ُس������َديْف 

وانقلَ������َب العبَّا�س������يوَن تُوؤاِزُرهم ِفئ������اٌت كثريةٌ 

مَن املُ�س������لمنَي ِمن َغرْيِ الع������رِب، انقلبُوا على 

موينَي وَهَزموهم، وحَكَم العبَّا�سيوَن، وَظنَّ  الأ

َمِن  النا�������ضُ ِبِهم خرًيا، ولكنَّهم م������َع ُمروِر الزَّ

نَّ َظنَّه������م قد خ������اَب، وفاألهم قد 
أ اكتَ�َس������ُفوا ا

نَّ ُحكَم ُمعَظِم العبَّا�س������ينَي 
أ َ، وَوجُدوا ا خ�������رصِ

موينَي..  مل يَكْن اأح�س������َن ح������الً من ُحك������ِم الأُ

و�ُس������َديف الذي ا�س������تَقَبَل َدولََة بَني العبَّا�ِض 

حيِب، وقال فيهم ق�س������يَدتَُه  ِبالتَّهلي������ِل والرتَّ

املَ�سهورةَ التي َمطلَُعها:

���س��ا���ِس اأ����س���َب���َح امُل���ل���ُك ث���اِب���َت الأ

 )7�(
ا�ِس  العبَّ َبني  ِمن  ِبالَبهاليِل 

وبعَد هذا الرتحيب َدعا العبَّا�س������ينَي اإىل 

�ُض عليهم  ميََّة،فقال يَُحرِّ
أ النِتقاِم ِمن بَن������ي ا

ّفاَح: ال�سَّ

الَعْفَو حتى وارَف��ِع  يَف،  ال�سَّ ِد  َجرِّ

 )73(
َم��وّي��ا  اأُ َظهِرها  ف��وَق  َت���َرى  ل 
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َبَطَن الُبغ�ُس يف الَقدمِي، فاأ�سَحى

َم���ط���وّي���ا ُق���ل���وِب���ِه���م  ث�����اِوًي�����ا يف 

أنَُّه كاَن  واكتَ�َس������َف �ُس������َديف- بعَد قليٍل- ا

َمغروًرا َمغ�ُسو�ًس������ا، َفمنُذ ا�ستيلِء العبَّا�سينَي 

نَّ َكثرييَن ِمنْهم اأكرُ 
أ َ ا َّ
( تََب������ني

ّ
على )الكر�س������ي

أ�َسدُّ تَ�َسلًُّطا.. قال �ُسَديف مَيدُح  ا�سِتبْداًدا، وا

عبَد اهلِل بن احل�َس������ن بن احل�َسن بن علي بن 

اأبي طالب:

َجٍن عِب ِمَن �سَ اإنَّ احلماَمَة يوَم ال�سِّ

 )74(
هاجْت ُفوؤاَد َعميٍد دائِم احَلَزِن 

��ُت��ن��ا ُح��بَّ َت���رَت���دَّ  اأْن  َل���َن���اأَم���ُل  �����ا  اإنَّ

 )7�(
َحِن ْحناِء والإ باُعِد، وال�سَّ بعَد التَّ

وَت��ْن��َق�����س��ي َدول����ٌة اأح��ك��اُم ق��اَدِت��ه��ا

 )7�(
فينا، كاأَحكاِم َقوٍم عاِبدي َوَثِن 

فاْنَه�ْس ِبَبْيَعِتكم، َنْنه�ْس ِبطاعِتنا

 )77( 
اإنَّ اخِلاَفَة فيُكْم يا َبني َح�َسِن

❁    ❁    ❁

������اُر بُن بُرد ُمقاِوٌم ِل�ِسيا�َس������ِة بَني  ❍ بَ�سَّ

يََّد ذلَك 
أ العبَّا�������ض: يَذكُر بع�ُض املُوؤّرخ������نَي، وا

َم روَحُه ثََمًنا  نَّ ال�س������اعَر َق������دَّ
 ِباأ

)78( 
ابُن املُعتَزِّ

َبها، فنََفَث ما يف  ٍ قالَُه اإثَر َغ�س������َبٍة َغ�سِ
ِلَراأي

�َسدِرِه فقال: 

��وا ط���اَل َن��وُم��ُك��ُم ���َة ُه��بُّ م���يَّ َب��ن��ي اأُ

 )79(
اإنَّ اخلليَفَة َيعقوُب بُن داووِد 

�ساعْت ِخاَفُتُكم يا َقوُم، فاْلَتِم�ُسوا

 )�0(
قِّ والُعوِد  َخليَفَة اهلِل، بنَي الزِّ

❁    ❁    ❁

أيْنا  وبع������َد هذِه الِرحلَِة الق�س������ريِة التي را

أمِثلًَة مَن املُقاومنَي املُعار�س������نَي الذيَن  فيها ا

������دَّ ال�ْس������ِتبْداِد والتَّ�َس������لُِّط وُطغياِن  َوقُفوا �سِ

اِم، حتى َدفَع بع�ُسُهم َدَمُه وحياتَُه ثََمًنا  احُلكَّ

ِلوقَفِتِه هذِه.. 

بَعَد هذا نَِقُف ِلنَت�ساءَل؛ األ يَُعدُّ ال�سعراءُ 

نِظَمِة التي  عاليُك ُمقاومنَي ُمعار�سنَي ِللأ ال�سَّ

أمل  كانْت �س������ائَدًة وُمتَ�س������لَِّطًة يف جُمتَمعاِتهم؟ ا

أمل  َوِة بنَي النا�ض؟ا �ُسوا على �ُسوِء تَوزيِع الرَّ يَعرَتِ

هًة نحو  حياِن ُمَوجَّ تَكْن نَقَمتُُه������م يف اأغلَِب الأ

مواَل،  غني������اِء البَُخلِء؟ الذي������َن َجمعوا الأ الأ

أمل  �ُسوها ومل يَ�ساألوا عن َحقِّ الفقرِي فيها؟ ا وَكدَّ

ُهوا نَ�ساَطهم نَحَو هوؤلِء املُو�رِصيَن الذيَن  يَُوجِّ

ِة الوجوِه وبَنوا  احتََجنُوا املاَل وَجمعوهُ ِمْن كافَّ

َل اإليِْه �ساِحُب  َحولَُه ُجدراًنا وَمواِنَع ِلئلَّ يَ�سِ

حاَجٍة؟ 

لوَن  نَّ هوؤلء ال�س������عراء كانُوا يُ�َس������كِّ
أ نَُظنُّ ا

ما يُ�س������ِبُه احِلزَب املُقاِوَم املُعاِر�َض الذي تَنَبََّه 
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نَّ َكثرييَن 
أ َوِة التي بنَي اأيدي النا�ِض، فَوجَد ا ِللرَّ

ونَها مِبُفَرِدِهم،  وِة ل يَ�ستَِحقُّ ِمن اأ�سحاِب الرَّ

ُة يف جاِنٍب ِمنها،  مَّ أْن تُ�ساِرَكهم الأُ ِلذا ِينَبغي ا

ثّم اأَخذوا على عاِتِقِهم تَنفيَذ هذا )التَّاأميم( 

أنِفِه.. فكانْت  أْن يُ�ساِركوهُ ثَرَوتَُه َرغَم ا روا ا فقرَّ

غنياِء،  َهًة –يف الغالِب-نحو الأ غاراتُُهم ُمَوجَّ

تِقياءُ ِمن اأهِل  غني������اء، فالأ ولكْن لي�َض ُكّل الأ

أيديَهم ِللُفقراِء واملُعوزيَن  املاِل الذيَن بَ�َسطوا ا

عاليِك  ِمن َقوِمِهم،كانُوا مِبَنْجاٍة ِمِن انِْتقاِم ال�سَّ

ا البَُخلءُ ِمْن اأ�سحاِب  مَّ
أ �ُسوا لَهم، ا َفلَم يَتََعرَّ

الَي�س������اِر َفقد كانْت َفتَ������كاُت هوؤلِء وغاراتُهم 

������عاليُك؟ وما  تَتَِّج������ُه نَحَوهم.. َفَمْن هم ال�سَّ

عاليُك؟  َع هوؤلِء ال�سَّ مَّ ������علكُة؟ وكيَف جَتَ ال�سَّ

جابَِة عن  اِبُط الذي يَرِبُطه������م؟ وِللإ وم������ا الرَّ

�سئلِة نقول: هذِه الأ

ُدوا على  ������رَّ ������عاليك: ِرج������اٌل مَتَ ❍ ال�سَّ

أنِْظَمِة قبائِله������م وَقوانيِنها، َفنََبَذتْهم قبائلُهم  ا

 ومَلَّا 
)81(

ِ ِمن �َس������َبٍب  َ
ك������ر وا�س������تَغنَْت عنهم لأ

أنُف�َسهم َمنْبوذيَن َمك�سوفني ِمن ِغطاِء  َوجُدوا ا

القبيل������ِة، َمطروديَن ِمن ِحمايَِته������ا، اْزدادوا 

ًدا فقَطعوا علقاِتِهم مِبُجتَمعاِتهم، فعَل  مَتَرُّ

ا، وَفَعلَُه اآخروَن طائعنَي  ذلَك بَع�ُسهم ُم�ْسَطرًّ

أوَفر..  أكَر، وِربٍح ا خُمتاريَن �َسعًيا وراَء ُحريٍَّة ا

أنف�َسهم يَتَحا�ساهم النا�ُض انَْزَووا  وملَّا وجدوا ا

حيَقِة اأو يف ِقَمِم اجِلباِل  وديِة ال�سَّ
يف بُطوِن الأ

أو الكوا�رص مَن  ، ا رْيِ النائَيِة كاجلوارح ِمَن الطَّ

أ�سدَّ �رَصا�َسًة وافرِتا�ًسا..  ا كانُوا ا الوح�ِض، وُرمبَّ

يَح�َس������ُل اأحُدهم على لُقَمِتِه اغِت�س������اًبا ِمن 

أَقلِّ تقدير.  أو �َسيٍد على ا أو نَهٍب ا �َسطِو ا

عيَف  ُجَل ال�سَّ ون�س������تدرُك فنقوُل: اإنَّ الرَّ

ًقا ِبجانِب قبيلِتِه،  املُ�ستَعَبَد الذي يَعي�ُض ُملتَ�سِ

ا  تََمِعها ذليًل ُمهاًنا، ُرمبَّ ولكْن على هاِم�ِض جُمْ

 هذا �ُس������علوًكا.. وهذا النوُع ل اهِتماَم 
َ
ي �ُسمِّ

نا ِبِه، ل يُذكُر اأحٌد ِمن هوؤلِء اإلَّ  لَنا ول ِلَغرْيِ

نَّهم يَعي�س������وَن  يف جَماِل الزدراِء والحِتقاِر لأ

أثرَي لَهم، ول َمكانًَة اجِتماِعيًَّة، ِلذا  َهَمًل، ل تَا

عاليِك يف  و�َسَفهم ُعروةُ بُن الورد )زعيُم ال�سَّ

فاِت  �سلم( فو�َسَع فيِهم كثرًيا ِمن �سِ عهِد الإ

ِّ والنِتقا�ض.  ال�سوء وال�رصَّ

َليُلُه َج��نَّ  اإذا  علوًكا،  �سُ  
ُ
اهلل حَلا 

 )��(
َزِر  آِلًفا ُكلَّ جَمْ ُم�سايف امُل�سا�ِس، ا

ليَلٍة ُك��لَّ  ِه،  َنف�سِ ِمن  الِغَنى  َيُعدُّ 

 )�3(
 ِ ديٍق ُمَي�رشَّ اأ�ساَب ِقراها، ِمن �سَ

ناِع�ًسا ُي�سِبُح  ُث��مَّ  ِع�����س��اًء،  َي��ن��اُم 

 )�4(
ِر ى عن َجْنِبِه امُلَتَعفِّ َيُحتُّ احَل�سَ



نب�ض املقاومة يف اأدبنا القدمي

141 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

ُه َي�ْسَتِعنَّ م��ا   ، احَل���يِّ ِن�ساَء  ُي��ع��نُي 

 )��(

ِ ومُي�سي َطليًحا، كالَبعرِي امُلَح�رشَّ

جاَعِة  وال�سَّ أِة  ِباجُلرا عاليُك  ال�سَّ ُف  ويَتَّ�سِ

واِعِد وعَدِم  ع�س������اِب وال�سَّ ِة الُقلوِب والأ وُقوَّ

موِر، وه������م فوَق ذلَك  الك������رتاِث ِبَعواِقِب الأُ

اوؤوَن  ������ٍة ظاهَرٍة؛ فهم عدَّ ٍة بََدِنيَّ يَتَمتَّعوَن ِبُقوَّ

أنَّهم يُجيدوَن �ِسيا�َس������َة  أْي ا ِل، ا وَّ
راِز الأ مَن الطِّ

أِة  عة الفائقة يف ُمفاجا ، اأي ال�رصُّ الَكرِّ والَف������رِّ

������طو والقِتح������ام، ثم ال�رصعة يف  العدّو وال�سَّ

نظ������اِر.. كما  الرِت������داِد، والختف������اِء عِن الأ

ًة يف  نف�ِسِهم حياًة خا�سَّ َد ال�س������عاليُك لأ ج�سَّ

فاِتها، واأعلها  ْت ُمعَظَم �سِ أ�سعاِرِهم، ا�ستَمدَّ ا

ِمن حياِة الُفرو�س������يَِّة العربيِِّة ك�سفاِت النُّبِْل 

������يِْم، ل ياأكُل  واحلريَِّة وال�س������جاعِة واإباِء ال�سَّ

اأحُدهم لُقَمتَ������ُه اإلَّ ِبَحدِّ احُل�س������اِم كما قال 

ُعروةُ بُن الورِد:

وجِهِه �سفيَحُة  علوًكا،  �سُ ولكنَّ 

 )��(
ِر  امُلَتَنوِّ القاِب�ِس  هاِب  �سِ وِء  َك�سَ

ُم��ِط��اًّ على اأع���داِئ���ِه، َي��زُج��روَن��ُه

 )�7(
ِر  ِب�ساحِتِهم، َزْجَر املَنيِح امُل�َسهَّ

َيْلَقها ��َة،  املَ��ن��يَّ َي��ل��َق  اإْن  ف��ذل��َك 

 )��(
َحميًدا، واإْن َي�سَتْغِن يوًما فاأجِدِر

عاليِك  نَّ َميداَن نَ�ساِط هوؤلء ال�سَّ
أ ذَكرنا ا

ًها يف اأحياٍن كثرَيٍة )ول نَقوُل دائًما(  كاَن ُمَوجَّ

أَثَْروا وَحَجروا ثَرَوتَهم، فَمنَُعوا  ل�ْسِتهداِف َمْن ا

هِل وذوي  َمعروَفهم، و�َسنُّوا ِبَخرِيِهم على الأ

الُقربَ������ى ثم عل������ى ذوي احلاجاِت.. لذا فقد 

واغت�ساَب  ا�س������ِتهداَفهم  عاليُك  ال�سَّ ا�ستََحلَّ 

ق������ّل.. كما قال  ������ها على الأ أو بَع�سِ اأمواِلِهم ا

ُعروة:

َلَعلَّ اْنِطاقي يف الِباِد، وُبغَيتي

 )�9( 
ْحِل ِة ِبالرَّ ي َحيازمَي املَطيَّ و�َسدِّ

َهْجَمٍة َربِّ  اإىل  يوًما  �سَيدفعني 

 )90(
ُيداِفُع عْنها ِبالُعُقوِق، وِبالُبْخِل

ر�سِ الَف�ساِء ِبَطْرِفِه ُب يف الأ ُيَقلِّ

 )9�(
وُهنَّ ُمناخاٌت، وِمرَجُلنا َيغلي 

ُج������ُل وه������َو  الرَّ يَتَ�َس������علُك  ������ا  ❍  وُرمبَّ

�َس������يُِّد قوِم������ِه، ل يَهُجرونَ������ُه ول يَنْبُذونَُه،ول 

يَ�س������تطيعوَن ذلَك ول يَق������دروَن عليِْه اإْن هم 

حاَولوا. يَتَ�َسعلَُك مِبَ�ساِعِرِه واأحا�سي�ِسِه، حنَي 

ألوِف،  يُِح�ضُّ ِبحاَجِة املُعِوزيَن، ويَخُرُج عِن املَا

فرَيم������ي انِْتماَءهُ ِلَقوِمِه وراَء َظْهِرِه )ولو ِلفرْتٍَة 

������َب ِلَع�س������رَيِتِه، ويَ�ْسمو  دوَدٍة( فَيَدُع التََّع�سُّ حَمْ

ا كما يَفَعُل  ُع دائرةُ انِْتماِئِه، ُرمبَّ ِبِفكرِه، وتتََو�سَّ

نْ�س������اِنيَِّة( الَيوَم، ويَنُْظُر ِللماِل نَظَرًة  ُدعاةُ )الإ
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)دوِنيًَّة( فرَياهُ و�س������يلًة ِمن اأرَخ�ِض الَو�سائِل، 

ًة،  ُمقِنًع������ا نف�َس������ُه ِبُوُجوِب َجعِل������ِه ُملكيًَّة عامَّ

ا كما يوؤِمُن  ا َطبيعيًّا ِلُكلِّ ذي حاَجٍة، ُرمبَّ وحقًّ

أياِمن������ا.. انظر اإىل  ُدع������اةُ )ال�س������رِتاكيَِّة( يف ا

حامِت الطائي، وهَو �سيُِّد َقوِمِه )َطيِّ ء( كيَف 

يَرى املال: 

والِغَنى عُلِك  �سَ ِبالتَّ َزماًنا  َغنينا 

هُر  الدَّ ِبكاأ�َسْيِهما  �َسقاناُه  وُك��اًّ 

َب����اأًوا على ذي َق��راَب��ٍة َف��م��ا زاَدن���ا 

 )9�(
ِغنانا، ول اأزَرى ِباأح�ساِبنا الَفْقُر

زدي  الأ  
)93(

������نَْفَرى  ال�سَّ اأعَط������ى  ولَق������َد 

 َ �س������يلَة، وبنيَّ ������علكِة َمفاهيَمها الأَ حَركَة ال�سَّ

������َن ِلنَف�ِسِه ِهْجراَن  اأهداَفها وَمراميها، َفَح�سَّ

َقوِمِه، زاِهًدا ِبِهم، �س������ارًبا ِبنَف�ِسِه يف اأعماِق 

قاَم������َة اإىل جانِب َقوِمِه  الَفلَ������واِت، جاِعًل الإ

أى  ؛ ِلذا فهَو يُريُد اْعِتزالَهم وينْا لِّ َقبُولً ِبال������ذُّ

عنه������م، ثم يَعتَزُّ ِباتِّخاِذ ُوحو�ِض الرَباري اأهًل 

أكتَُم  نَّهم ا ������لهم على اأهلِه لأ وع�س������رَيًة، ويَُف�سِّ

أو  ْزِر املَوىَل اإْن َجنَى ِجنايًَة، ا أ�َسدُّ لأ �رصاِر،وا ِللأ

ِتِه )لِمّيِة  اأحَدَث َحَدًثا.. يَقوُل يف َمطلَِع لِميَّ

الَعَرِب(:

ُكْم َمِطيِّ ُدوَر  �سُ ي  اأُمِّ َبني  اأقيُموا 

 )94(
ْم��َي��ُل  واُكْم لأَ �سِ َق��وٍم  اإىل  َف��اإينِّ 

ِت احلاجاُت، والليُل ُمْقِمٌر فقد ُحمَّ

 )9�(
واأْرُحُل  اٍت َمطايا  ِلِطيَّ ْت  و�ُسدَّ

َذى ر�سِ َمْناأًى ِللَكرمِي عِن الأَ ويف الأَ

 )9�(
ُل  وفيها مِلَْن خاَف الِقَلى ُمَتَعزَّ

�ٌس  َعَملَّ يٌد  �سِ اأْهلوَن:  ُدوَنكم  ويل 

 )97( 
واأْرَقُط ُزْهلوٌل، وَعْرفاُء َجْياأَُل

ذائٌع   ِّ ال�رشِّ ُم�سَتوَدُع  هُل ل  الأ هُم 

 
)9�(

َلَدْيِهم، ول اجلاين مِبا َجرَّ ُيْخَذُل

لقد هانْت عليِه ع�سرَيتُُه َفهَجَرها وَرمى 

أُذنَيْْه  أنظَم������ِة املُجتَمِع ُكلِّها َدبْ������َر ا ِبِنظاِمها وا

ًدا عليْها..  ُمقاِوًم������ا لَها وُمعاِر�ًس������ا وُمتََم������رِّ

رادِتِه،  َعها لإ و�َسيَطَر على َرَغباِت نَف�ِسِه َفَطوَّ

ِم فيها..  حتى و�َس������َل اإىل اْمِتلِكه������ا والتََّحكُّ

بيٌَّة ترُف�ُض اخُل�ُس������وَع 
أ نَّ نف�َس������ُه ا

ُكلُّ هذا لأ

أْن يَلتَِهَم  وال�س������ِتكانََة اإلَّ خِلاِلِقها.. اإنَُّه يَقَبُل ا

ٌ ِمن 
أْن مَينَتَّ عليِْه امروؤ ر�ِض، وياأبَى ا تُراَب الأ

أو ِمْن غرِيِهم: َقوِمِه ا

ر�سِ كي ل َيَرى َلُه واأ�ْسَتفُّ ُترَب الأ

 )99(
ُل  ْوِل اْمُروؤٌ ُمَتَطوِّ َعَليَّ ِمَن الطَّ

غِم ِمن ُوُجوِد ُفُروٍق يف َعقليَِّة ُكلِّ  وعلى الرَّ

أنَّنا ن�ستطيُع  عاليِك، اإلَّ ا َفرٍد ِمن �ُسعراِء ال�سَّ

������ًة جَتَمُعهم،  َد لَهم خ�س������ائ�َض عامَّ أْن نَُح������دِّ ا

������َق الباِحُث  ِهم.. ولو َدقَّ ومُتَيُِّزهم ع������ن غرْيِ
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ا وجَد يف  نََظ������َرهُ يف هذِه اخَل�س������ائ�ِض لَُرمبَّ

ُمعَظِمه������ا �َس������َبًها ِبَخ�س������ائ�ِض املُقاِومنَي يف 

َبُه ُمتَطاِبًقا لْمِتداِد  يَّاِمنا.. ومل ياأِت هذا ال�سَّ
أ ا

ِ َمطالِب احلياِة،  ، وِلتََغريُّ َم������ِن بنَي الَفرْتَتنَْيِ الزَّ

ويلِة  ِة الطَّ ، وِلوُجوِد هذِه املُدَّ وَرغباِت النا�������ضِ

أ�ِض هذِه اخل�سائ�ض: بنَي الَعهَديِْن.. وعلى را

راَدِة  1( -ُحبُّ احُلّريَِّة ورف�ُض اخُل�ُسوع لإ

بيٌَّة 
أ ������عاليِك ا الفئِة املُ�س������يطَرِة، فنُفو�ُض ال�سَّ

أْن مَيُنَّ عليْها  أبَ������ى ا كرميٌة تع�َس������ُق احلريََّة وتا

نَْفَرى التايل يَ�سَهُد  أَحٌد مِبَعروٍف.. وقوُل ال�سَّ ا

بذلك:

َذى ر�سِ َمْناأًى ِللَكرمِي عن الأ ويف الأ

ُل  ُمَتَعزَّ الِقَلى  خ��اَف  مِلَ��ْن  وفيها 

يٌق على اْمِريٍء ر�سِ �سِ َلَعْمُرَك ما ِبالأ

 )�00(
�رَشَى راِغًبا اأو راهًبا وهو َيعِقُل 

أو املَ������وت وهذا  2( -الَعي�������ض ِبَكرام������ٍة ا

الخِتياُر لي�َض �َس������عًبا على اأ�سحاِب النُُّفو�ِض 

أْن  ������ُل اأحُده������م املَوَت قبَل ا بيَِّة الذيَن يَُف�سِّ َ
الأ

أو مَيُنَّ عليْ������ِه َمن ليَِجُد  تُْخَد�������ضَ كرامتُ������ُه، ا

ًغا لحرِتاِمِه.. كما قال ُعرَوةُ بُن الورد: ُم�َسوِّ

ُيَرْح ومل  �َسواًما،  َيبَعْث  مل  املَرُء  اإذا 

 )�0�(
علْيِه، ومل َتعِطْف علْيِه اأقارُبْه 

حياِتِه ِمْن  ِللَفَتى  َخ��رْيٌ  َفَلْلَموُت 

 
)�0�(

َفقرًيا، وِمْن َموىًل َتِدبُّ َعقاِرُبْه

أتَُه  أب������و ِخرا�ض الُهَذيل يَذُك������ُر امرا وقال ا

آَخَر(: وابْنَها )ِمن زوٍج ا

َتعلميَنُه قد  الَبطِن،  �ُسجاَع  اأُردُّ 

وِث�����������������������������ُر َغ������������������رْيي ِم���������ْن  واأُ

 )�03(
������ْع������ِم ِع������ي������اِل������ِك، ِب������ال������طُّ

���ٍة(  َم��اَف��َة اأْن اأح��ي��ا )ِب��َرْغ��ٍم وِذلَّ

 
)�04(

وَللَموُت َخرْيٌ ِمْن َحياٍة على َرْغِم

ِة  ������جاعة والعتم������اد عل������ى القوَّ 3( -ال�سَّ

البدنيَّة:فهذِه الفئُة من البَ�رص ل ر�س������يَد لَها 

ِة ال�ّس������واِعِد  يف حياِتها اإّل العِتماد على ُقوَّ

عاليُك  ع�ساب.. وقد ُعِرَف ال�سَّ والَع�َسل والأ

أبداِنِه������م، وُقدرِتِهم الهائلة على الَعْدِو،  ِة ا ِبُقوَّ

فهم اأعَدى َمن عَرَف العرُب عرْبَ الُع�ُس������وِر، 

فاإذا اأ�س������فَت اإىل ذلك �َس������جاعتَهم وُقدرتَهم 

������يُوف، َعِلمَت مِلاذا حاُزوا  على ا�سِتعمال ال�سُّ

على احرِتاِم النا�ِض لَهم.. وِمن اأجَمِل ما قيَل 

يف و�ْسِفِهم، قوُل َعْمرو بن بُراق:

، و�ساِرًما ِكيَّ َمَتى جَتَمِع الَقلَب الذَّ

 )�0�(
َتِنْبَك املَظامِلُ  ا، جَتْ واأْنًفا َحِميًّ

ِبالَقنا َع،  امُلَمنَّ امل��اَل  َيطلِب  وَمن 

 )�0�( 
ْمُه املَخاِرُم َيِع�ْس ذا ِغًنى اأو َتْخرَتِ
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ُد اأحَدهم اإْن  4( -الُعزل������ة عِن النا�ض: جَتِ

أنَُّه  ًظا وكا عا�َض بنَي النا�������ضِ عا�َض َحِذًرا ُمتََيقِّ

ا َهَجَر  َغري������ٌب بينَهم، فَينَْزوي جاِنًب������ا، وُرمبَّ

�َض  أَ اإىل الرَباري والَفلواِت، وتَعرَّ النا�������ضَ وجَلا

أبو  واري، كما قال ا اإىل اأخطاِر الوحو�ِض ال�سَّ

كبري الُهَذيل:

َحوَلُه املَخاَفِة  مَن  الذئاُب  َتعوي 

ِف اإه����اَل َرك���ِب ال��ي��اِم��ِن امُل��َت��َط��وِّ

أو كما قال اأحُدُهم:  ا

َعَوى الذئُب فا�ستاأَن�سُت ِبالذئِب اإْذ َعَوى

َت اإن�������س���اٌن َف����ِك����دتُّ اأط����رُي ����وَّ و�����سَ

 املُ�س������تَِمرُّ 
ُ
������عي ������َهُر الدائُم وال�سَّ 5( -ال�سَّ

وؤوب: فنوُمُهم قليل، و�َس������عيُُهم  واحَلَرك������ُة الدَّ

زِق ل يَنتَهي، ونَ�س������اُطُهم ل ُحدوَد  ِلَطلَِب الرِّ

لَُه.. قال َعْمرو بن براق:

َنوُمُهم عاليَك  ال�سَّ اأنَّ  َتعَلمي  اأمل 

 )�07(
امُل�سامِلُ  ُثوُر  الدَّ ناَم  اإذا  َقليٌل، 

ْت جُنوُمُه اإذا الليُل اأدَجى، واكَفَهرَّ

 )�0�(
فراِط هاٌم َجواِثُم و�ساَح ِمَن الإ

غاِلباُتُه الَكَرى  ِباأ�سحاِب  وم��اَل 

 )�09(
فاإينِّ على اأمِر الِغواَيِة حاِزُم 

هوال:  6( -اقِتحام املَخاِط������ر وُركوب الأ

������عي اإىل تَغيرِي واِقٍع  نَّ َطل������َب املَعايل، وال�سَّ
لأ

ٍة عالَيٍة، وبَ������ْذٍل كبرٍي،  ألي������ٍم يَحت������اُج اإىل ِهمَّ ا

ا اخُلُموُل والَك�َس������ُل فاإنَّهم������ا جَملَبٌة ِللَفقِر  مَّ
أ ا

نَّ �َسعَيهم مل يَكْن دائًما ِمن 
أ واملََذلَِّة.. �َسحيٌح ا

ِهم  اأجِل غايٍَة �ساِمَيٍة وَهَدٍف نَبيٍل وذلك َكرك�سِ

يِّ وجِه كان.. لكنَّنا نعذُرهم 
وراء املاِل ِم������ْن اأ

ِلُظروِف احلياِة القا�سَيِة التي عا�ُسوها.. قال 

ُعروةُ:

َك كي ُت�سيَب َغنيَمًة خاِطْر ِبَنف�سِ

َقبيُح  ال��ِع��ي��اِل  م���َع  ال��ُق��ع��وَد  اإنَّ 

����ٌة ����لَّ امل�������اُل ف���ي���ِه َم����ه����اَب����ٌة، وجَتِ

 )��0(
وح  وُف�سُ ��ٌة  َم��َذّلَّ فيِه  والَفقُر 

ا َقوٌل َم�سهوٌر يَدعو فيِه اإىل  أي�سً وِلُعروةَ ا

عِي والتما�ض الرزق: ال�سَّ

َف�رِشْ يف ِباِد اهلِل، والَتِم�ِس الِغَنى

 )���(
َتِع�ُس ذا َي�ساٍر، اأو مَتوَت فُتعَذرا 

❁    ❁    ❁

أدُب املُقاومِة َغَمراِت َمعركٍة  وقد خا�َض ا

�س������ْت ِبلُد العرِب املُِطلَُّة على  كرْبَى يوَم تََعرَّ

البَح������ِر املتو�ّس������ط، لََهَجم������اٍت ُمتَلِحَقٍة ِمن 

 حا�س������ديَن حاقدين، َجَمُع������وا ُكلَّ اأ�رصاِر 
ٍ
قوم

ِتِهم وفا�سديِهم، واأغاُروا على ِبلِدنا َطَمًعا  مَّ
أ ا

أرا�سيها،  ������يطَرِة على ا ِبَخرْياِتها، و�َس������عًيا ِلل�سَّ

يَت  واإذلِل �ُس������عوِبها، تلَك الَهَجماِت التي �ُسمِّ
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اعنَي اإليْها َحَملُوا  نَّ الدَّ
ليبيَِّة؛ لأ ِباحُلروِب ال�سَّ

روها ِمن  �ُس������لباًنا واأغاروا على ِبلِدنا )ِليَُحرِّ

بيِت  املُ�س������لمني،وِلتَخلي�ض  الَكَفَرِة  �َس������يطَرِة 

املَقِد�������ضِ ِم������ن �رَصِِّهم، وتَطهري َقرِب املَ�س������يِح، 

وكني�َسِة القياَمِة ِمن رج�ِض املُ�سلمني( اأظَهروا 

 نَبيٌل( لكنَّ 
ٍ
 )�س������ام

ٌّ
أنَّها َح������رٌب َهَدُفها ِديِني ا

هداٍف ُدنْيَويٍَّة  أنَّها كانْت لأ َّ ا
 واحَلقيِقي

َّ
املَخِفي

ماّديَِّة بَحتَة، فق������د اأعلنَها اأحُد ُدعاِتِهم وهو 

������َحًة حنَي  أُرب������ان الثاين �رَصيَحًة وا�سِ البابا ا

������مَن والَع�َس������ل،  ق������ال: )الِبلد التي تُنِْتُج ال�سَّ

ونَها، ونحُن  أوبا�ٌض ل يَ�س������تَِحقُّ يَحُكُمه������ا قوٌم ا

أوىَل ِبها( نعم جاوؤوا مِلَطاِمَع ُدنيَويٍَّة خال�س������ٍة  ا

ولكنَّهم َجَعل������وا ِغطاَءها ديِنيًّا ِلَك�س������ِب اأكرب 

تباِع، وَح�َسُدوا ِلذلَك �ُسُفًنا  َعدد مُمِكن من الأ

خريَن ونهِب  أنفُقوا اأموالً، ِل�َسلِب اأرا�سي الآ وا

تَلكاِتِهم.  مُمْ

ف������اِع عن  وَه������بَّ الع������رُب املُ�س������ِلموَن ِللدِّ

�ساِتِهم، وبَذلوا ُكلَّ غاٍل ونَفي�ٍض  أرا�سيِهم وُمَقدَّ ا

ِل�َسدِّ غاراِت الُغزاِة، وكانِت احلرُب �ِسجالً، 

ًة ِل�ساِلح ذاك  رِف ومرَّ ًة ِل�س������اِلِح هذا الطَّ مرَّ

أتوِن  دُب وال�س������عُر ب�سكٍل خا�ضٍّ يف ا ووَقَف الأ

������لِح ِللثباِت  املَع������ارِك، يَدعو املُقاومنَي بال�سِّ

وطان،  فاِع ع������ن ِحمى الأ وال�ستب�س������ال، والدِّ

وا جِليُو�ِض  ومدح ُزعماء البلد الذين تَ�َس������دَّ

�س������فهاين  الُغ������زاِة الِفرجنة.. هذا الِعماُد الأ

 مَي������دُح ن������ور الدي������ن زنكي 
)112(

)الكات������ب( 

�ُسُه على َغزو الفرجنة، ويُهنِّئُُه بتوحيد  ويُحرِّ

ال�س������ام وم�رص على يَِد اأحِد رجاِلِه )�س������لح 

يوبي(: الدين الأ

َغزوِهُم وق��ُت  ال��ِف��رْنَ فهذا  ُاْغ��ُز 

 )��3(
واْحطم ُجموَعهُم ِبالذاِبِل احُلَطِم

خيِل، وِثْب ِر الُقد�َس ِمْن ِرج�ِس الدَّ وَطهِّ

 )��4(
جَدِل القِطِم على الُبغاِة ُوُثوَب الأَ

َفُملُك ِم�رَش وُملُك ال�ساِم قد ُنِظما

 )���(
�ساِم ُمنَتِظِم يف ِعقِد ِعزٍّ ِمَن الإ

ميدح �س������لح 
 )116(

������اعاتي  وقال ابُن ال�سَّ

الدين، ويذكُر بُطولِتِه وُفتُوحاِتِه:

امُلبينا ال��َف��ْت��َح  َع��َزم��اُت��َك  َج��ل��ْت 

ْت ُع����ي����وُن امُل��وؤِم��ن��ي��ن��ا ف��ق��د َق�������رَّ

اْبِتهاًجا ال��ُق��د���ِس  َم��ع��اِط��َف  َت��ُه��زُّ 

��َة واحَل��ُج��ون��ا وُت��ر���س��ي َع��ْن��َك َم��كَّ

ُن��ْط��ًق��ا ُي��ط��ي��ُق  اأنَّ اجِل���ه���اَد  َف��ل��و 

آِم��ن��ي��ن��ا َل����ن����ادْت����َك: ُاْدُخ����ل����وه����ا ا

ف��ق��ل��ُب ال��ُق��د���ِس َم�������رشوٌر، ول��ول

��ط��اَك َل���ك���اَن ُم��ك��ت��ئ��ًب��ا َح��زي��ن��ا ���سُ
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َتاقْت وق��د  ال��ِف��رِن  على  اأدرَت 

َطحونا  رًح��ى  عليَك  ُجُموُعهُم 

��ا ُب��وؤ���سً ِم��ْن��َك  ذاُق����وا  بي�ساَن  ففي 

 )��7(
دينا  فَّ ُم�سَ اأَت��وَك  َفٍد  �سَ ويف 

 مَيدُح 
)118(

وق������ال ابن ُمنري الطرابل�س������ي 

ُه على ال�ستمرار  نور الدين )ال�سهيد( ويح�سُّ

ِة  دَّ يف غزو العدو، ويدعوهُ اإىل َمزيٍد من ال�سِّ

والُعنْف مَع الُغزاِة:

األِق الَع�سا فيمن اأطاَع وَمن َع�سى

���ُه���م ت��دم��رًيا  �����ْر اأر����سَ ِم��ن��ه��م، وَدمِّ

��ه�����ا ���سَّ ��ْف اأُ ب���اِك���ْر ِب���رك���ِز َق��ًن��ا ُت��َن�����سِّ

 )��9(
ورا وٌر كي ُتنيَلَك �سُ واخَلْيُل �سُ

ّياُم، واكتاأََب الِعدا حكْت لَك الأ �سَ

 
)��0(

ا ونذيرا  ً  َقلًقا، َفجئَت ُمَب�رشِّ

❁    ❁    ❁

نَّ ِللُمقاوَم������ِة ُجذوًرا 
أ َ لَن������ا ا وهك������ذا تَبنيَّ

قدمي������ًة يف تُراِثنا، اأعني املُقاوَمَة ِباأ�س������كاِلها 

������لِح،  أنواِعه������ا املُختلف������ة؛ املُقاوم������ة ِبال�سِّ وا

خَر  واملُقاومة ِبالل�س������ان، يَرِف������ُد ُكلٌّ ِمنهما الآ

دُب املُقاِوُم  أزَرهُ، وقد ُوِجَد الأ ويُوؤيُِّدهُ وي�ُس������دُّ ا

أيْنا- على  ن�ساُن، وهو-كما را أْن ُوِجَد الإ منُذ ا

 ُ َبِة، يَُعربِّ ن�ساِن الغا�سِ لٍة وثيقٍة مِبَ�ساِعِر الإ �سِ

خرين،  عن �ُس������خِطِه وَعَدِم ِر�س������اهُ جُت������اهَ الآ

ويُ�سريُ اإىل ما يُثريُ َكراهيتَُه وانفعالِتِه. 

ِلِه، وَعَددناُه  وَّ
ُلُه )ق و م( وزيَد ِباأِلٍف بعَد اأ �سْ

 َمزيد ِبَحرف؛ اأ
ّ

ا ه��َو ُثالِثي ا، واإمنَّ ِفينَي لي�َس ُرباِعيًّ
ْ
ر فع��ل )قاَوَم( عنَد ال�سَّ  -1

ا ِباعِتباِر َعَدِد ُحروِفِه.  ُرباِعيًّ

انظر راأًيا للدكتور غايل �سكري حول هذه الِفكرة يف كتابِه اأدب املُقاومة �س14.   -2

ِر الروم،مات  ديًقا لمرِئ القي�س ال�ساعر املعروف، وقد راَفَقُه يف رحَلِتِه لال�ْسِتعانَِة ِبقي�سَ  كاَن �سَ
ٌّ

 جاهِلي
ّ

جابر بن ُحَني  -3

جابر حوايل �سنة 560 م = 60 قبل الهجرة. 

كٌة حدثت يف اجلاهلّية بنَي اأَخوين 
َ
مِّ الكاف َمكاٌن ِبِه ماٌء بني الَب�سرة والكوفة، ويوم الُكالب َمعر ي��وم ال��ُكالب: ِب�سَ  -4

حبيل، َفاأعانت َتغلب �َسلَمَة على اأخيِه. اأ�َسالُتنا: ِرماُحنا. اآىَل: اأق�َسَم، َحَلَف. 
َ
اِن لْمرئ القي�س( �َسَلمة و�ُسر )وهما َعمَّ

ُة: الَيِمنُي )الَق�َسم(.  ِليَّ
الأَ

لبة.  لَدم: القوّية ال�سُّ ّقاء: الطويلة الظهر. ال�سِّ �س ال�سَّ
َ
الَفر  -5

ة.  �سواق اأيام اجلاهليَّ َلع يف الأ ريبٌة ُتوؤَخُذ ِمن بائعي ال�سِّ ريبة. واملَْك�ُس اأي�ًسا �سَ تاوة: اخَلراج اأو ال�سَّ الإ  -6

ا َلُه اإْن ُقِتَل ِبِه.  ً
ل يبوء: ِمْن َقوِلِهم باَء ُفالٌن ِبُفالن: اإذا كاَن ُكْفوؤ  -7

الهوام�ش
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ياٍء يف 
ْ

ليات 212/211 وانظر ل�سان العرب )اأتي + مك�س(.. انظر اإىل َقوِلِه )ُنعاطي املُلوك الذي َيُدلُّ على ِكرب املَُف�سَّ  -8

لِم(.  نَف�ِسِه فَقوُمُه ُي�ساووَن اأنف�َسهم ِباملُلوِك يف وقِت ال�سِّ

: اإناٌء وا�سع.  الُع�سُّ  -9

10- انظر املَُحربَّ لبن َحبيب 194/192 واأعالم الزركلي 155/2. 

11- اأب��ا قابو�س: ُمن��اَدى )اأراَد َح�ِسبَت يا اأبا قابو�س( واأبو قابو�س هو النعمان بن املُْن��ذر. اأنُفَك راِغم:رغم اأنفك )واأنَت 

َذليل(. 

غريٌة ل �ساَق  َتٌة �سَ
ْ
ْجَمُة ُهنا: نَب . النَّ : الهمزة حرُف ِنداء، وهو ُهنا ُيخاِطُب النعماَن احِتقاًرا َلُه َيكُدُم: َيَع�سُّ

ْ
َي��ي 12- اأُخ�سْ

ر�س. وُتوؤَكُل ُهنا: ُتهاُن.  َلها، َتْنَفِر�ُس اأوراُقها على وجه الأ

َم البائدة.  13- ط�سم: قبيلة عربّية من الأُ

 ُبطوَلَتُه على 
َ
عماَن ِباأنَُّه اأظَهر ُ النُّ ِبل دوَن ثالثني. ُمَتقاِقم: �سديد اخُلطورة ُيَعريِّ 14- اأذواد: جمع َذْود:وهي جَمموعة من الإ

عاٍف.  ِن�ساٍء �سِ

ُهُه َخوًفا ِمْنُه. 
َ
َور اأفاٍع( جَتَتويِه: َتكر 15- ذو احَليَّات: ا�سم �سيف احلارث بن ظامل )كان عليه �سُ

َة.   ل حوَل َلُه ول ُقوَّ
ٍّ

ِبي َخُر ِبقْتِل �سَ لّيات 313/312. َيَتفاَخُر هَو الآ 16- املَُف�سَّ

نَّ �ساِعَق��ًة اأ�ساَبْتُه/انظر ل�سان العرب   ِبذلَك لأ
َ

ي ِع��ُق ه��ذا ا�ْسُمُه ُخَويلد وكاَن اأَح��َد ُفر�ساِن العرِب )قيَل �ُسمِّ 17- وال�سَّ

)�سعق(. 

يِِّهما هو. 
ايل َمْن�سوبًا ِلواِحٍد ِمْنهما ومل نَ�سَتِطع اجَلْزَم لأَ َ التَّ

عر 18- ِلذا جَتُد ال�سِّ

باِح؟ ا�ْسِتفهام َتعجيزي، َلَعلَّ املُراَد َهل َتقِدْر على اإْخفاِء ُنور الَقَمر؟.  19- هل َلَك َيداِن ِبال�سَّ

وّي. 
َّ
َكِة الر

َ
قواُء هو اخِتالُف َحر ى، والإ

َ
20- يف ال�سعر اإقواٌء َكما َتر

َق، وهَو ما َيفَعُلُه الَوَلُد العاقُّ ِباأبيِه.  يَّ ُل الِفعِل )َزنَّاأَ( ِبالَهْمِز: اأْي �سَ �سْ
21- َزنَّا: اأ

َحة.  لة: الوا�سِ مُر املَعيب. املَُحجَّ اِدَخة: الأ 22- ال�سَّ

23- ل�سان العرب )زناأ(. 

ُه ُقري�ٌس على اأفراٍد ِمنها ِمن  �سوِة ما كانْت َتفِر�سُ
َّ
��ُه اأراَد ِبالر حاديث الغريبة والعجيبة. وَلَعلَّ باطيل والأ �ساط��ري: الأ 24- الأ

دانَِة(.  فاَدِة وال�سِّ قاَيِة والرِّ  )ِبال�سِّ
َ

ي اِج فيما �ُسمِّ نفاِق على ُفَقراِء احُلجَّ ماِلِهم، ما َت�سَتعنُي ِبِه يف َمو�ِسِم احَلجِّ لالإ

ِف، اأو  َ فاُخِر ِبالرتَّ باهي ِبالِغَنى والتَّ ٍز ُيَعدُّ نَوًعا من التَّ
ْ
ًفا، وِمن َغرِي ُخب

ْ
ر َب فيِه، لكنَّ اأكَلُه َبْحًتا اأْي �سِ

ْ
25- اأكُل اللحِم ل عي

ال�ْسِتهتار ِبِنعِم اهلِل. 

ى. 
َ
َبَعر َتي ابن الزِّ

ْ
26- انظر طبقات ال�سعراء لبن �ساّلم، و�سرح ال�سيخ حممود �ساكر ِلَبي

ْحياء، ُقِتَل  ُب ِبفار�ِس ال�سَّ  ِمن اأ�سراِف َبني عامر، كاَن ُيَلقَّ
ّ

 جاهلي
ٌ
َفِة-: �ساعر 27- ِخَدا�س- ِبَك�سِر اخلاِء وفتح الداِل املَُخفَّ
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عاَبِة ِلُقري�س.  ي�س، ِلذا كاَن كثرَي الإ
َ
اأبوُه يف حرِب الفجار بنَي قوِمِه وُقر

ي�س وَبني عاِمر. 
َ
َة، ويوُم نَخَلَة معركٌة بني ُقر ٌع َقريٌب ِمن َمكَّ 28- نخلة: َمو�سِ

وا على  عي ِخدا�س اأنَّ َقوَمُه �َسدُّ ُ ِبِه ِب�َسَبِب اأكَلِة )ال�ّسخيَنة( وهي اأكلٌة كالَع�سيَدِة )َيدَّ 29- �َسخيَنة: َلَقٌب كانْت ُقري�س ُتَعريَّ

ِهم(. 
ْ
 علي

َ
ي ُقري�س، ولول ُحرَمُة الكعبِة والبيِت احَلراِم َلُق�سِ

َجم:  �سوُد َعريًنا َلها. والأ ِخ��ُذُه الأُ 30- ُتزِج��ي: َت�ُسوق: الِغيل:- ِبَك�سر الغ��ني-:ُكلُّ �َسَجٍر كثيٍف َت�ساَبكْت اأغ�ساُنُه، َتتَّ

�سود.  �سبال اأولُد الأ جمع اأَجَمٍة، وهي كالِغيِل. اآ�ساد: جمع اأ�َسد، والأ

ِم فال َتَتقّدم.  َقدُّ نَّ خيَل اأعدائِه ِمن ُقري�ٍس ُت�سَتَحثُّ ِللتَّ عاَدِة لأ 31- َي�سُعُر ِخدا�س ِبال�سَّ

32- ِه�س��ام والوليد: هما اْبنا املُغرية وُهما اأَخوان، �سالت اخَل��َدم: ِكناية عن الهزميِة، واخَلَدُم: جمُع َخَدَمٍة، وهي َخلخاٌل 

دو ِخداُمها. 
ْ
رعِة فَتب َتلَب�ُسُه املَراأُة يف �ساِقها، وعنَد الَهزميَِة َترَفُع املَراأُة ِثياَبها َقلياًل َطَلًبا ِلل�سُّ

عان يف  33- انظ��ر اأ�سع��ار العامريني 45/44 وطبقات ابن �ساّلم 145/1 والعقد الفري��د 219/5. �َسِرف وَبطن َقّو: َمو�سِ

وت اخَلفي�س. اْكَتِتُموا: اْمَتِنُعوا عن الكالم )َخوًفا وَهَلًعا(.  �س: ال�سَّ
ْ
َة. اجَلر َمكَّ

34- اأُبريوا: ِمَن الَبواِر وهَو الَهالُك. 

رع��ن: اجلي�س املُ�سَطِرب ِلَكرَثتِه.  غاين 66/22 والعقد الفريد 221/5. الأ ب��ي ُعبيدة 517/2 والأ 35- اأي��ام العرب لأ

وُت املُحاربني.  ئرُي: ُهنا �سَ احة. الزَّ : عاب�س كالح. العقوة: ال�سَّ
ّ
ُمكَفِهر

 .  اأ�سلَم ثّم ارَتدَّ
ٌّ

�ِسي
َ
اد.. اللَّيثي: ُقر 36- �سدَّ

�سِل،ُكنَيُة َوَهب بن عبد َمناف   عليه و�سلم، واأبو كب�سَة ِبالأ
ُ
نا حممد �سلى اهلل 37- ابن َكب�سة، وابُن اأبي َكب�سة: َلَقٌب ِلَنِبيِّ

َعْتُه  نَّ زوَج حليمة ال�ّسعدّية التي اأر�سَ َبِه، وقيل لأ ِه يف ال�سَّ
ْ
نَُّه نََزَع اإلي

ِه لأ
ْ
ِه، ُن�ِسَب اإلي ِدنا ر�سول اهلل ِمن ِقَبِل اأُمِّ )َجّد �سيِّ

 ُخرايّف َيخُرُج ِمن راأ�ِس 
ٌ
َدى: وهو طائ��ر كاَن ُيق��اُل َل��ُه )اأبو َكب�سة( / انظ��ر كتاَبنا املُجَتَنى �س245. اأ�سداء: جمع �سَ

َدى َيرُمزاِن ِللَموِت )ُيريُد اأْن َيقول: كيَف َيْحيا َمن �َسِبَع َموًتا(.  القتيِل، َيَظلُّ َي�سيح حتى ُيثاأََر َلُه، والهاَمُة ِمْثُل ال�سَّ

اأت. 
َّ
ِت الِعظاُم:َبليْت وَتَهر 38- نهج البالغة 60/1. َرمَّ

اُه   عليه و�سلم فاأُعِجَب ِبِه و�َسمَّ
ُ
 َحليٌم �ُسجاٌع، وَفَد على النبي �سلى اهلل

ٌ
39- قي�س بن عا�سم.. امِلْنقري )ِمن َبني مَتيم( �ساعر

َدقاِت َقوِمِه.  )�سّيد اأهِل الَوَبِر( وا�سَتعَمَلُه على �سَ

طل�س:  َدقاِت. اأطَل�س: اأغرَب )وِم��ن َمعاين الأ قُت: َجَمعُت ِم��ن ال�سَّ دَّ 40- َحَب��وُت: اأعطي��ُت، ِمن َحباُه اإذا اأعط��اُه. �سَ

الكلب( وَلَعلَّ هذا ما اأراَد. 

�سالِم  ُخول يف الإ �سالم، ِمن اأهِل احلرَيِة ِبالِعراق، اأبى الدُّ �سرم اجلاهلّية والإ اين �ساعر ُمَ 41- عبد امل�سيح بن ُبقيلة الَغ�سَّ

ِتِه، وهَو ابُن اأُخِت �سطيح )الكاهن( املَ�سهور.  وَظلَّ على نَ�سراِنيَّ

ُه اخَلبيُث  ِتها ِبال راٍع )ُي�َسبِّ يَّ اِرَحة ِبالَف��ال ِبُحرِّ بل اأو املا�سية ال�سَّ وام: الإ 42- املُْن��ِذران: اأراَد َمِلكنْيِ ِم��ن ُملوِك املَناذرة ال�سَّ
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راِن كانا يف احِلرَيِة ِمن ِبناء املَناذرة / انظر معجم البلدان 401/2  دير: َق�سْ ارحة( اخَلورنَق وال�سَّ املُ�سلمنَي ِبالبهائم ال�سَّ

و201/3. 

َة خاِلِد بن الوليد(.  ُف ُقوَّ وُتُه )َي�سِ �َسد ال�َسديد الفرِتا�س، والزئري: �سَ َغم: الأ
ْ
ي 43- ال�سَّ

 الواِحَدُة مَن الَغَنِم واملََطُر 
َ

اء: جمُع �ساٍة، وهي عمان َمِل��ك احلرية. ال�سَّ ���س: َت�سغري قابو�س، واأبو قابو�س: ُكنية النُّ
ْ
44- ُقَبي

ُيوؤذيها. 

ة. اجَلزور: اجَلَمل املَجزور اأي املَذبوح.  45- َمَعّد: ا�سُم اأبي القبائل العدنانيَّ

ِه ِب�ُسرِب اخَلْمِر، 
ْ
نَّ اأهَل الكوَفِة �َسِهُدوا علي ِه، كان واِلًيا ِلعثماَن على الكوفِة ثم عَزَلُه لأ مِّ

46- الوليد بن ُعقبة: اأخو ُعثماَن لأُ

اآُمِر على َقْتِلِه.  ا ِبالتَّ ُه وحَب�َسُه، وملَّا ُقِتَل عثماُن اّتَهَم َعِليًّ فعَزَلُه وَحدَّ

47- ابن اأُخِتِهم: َيعني ُعثمان بن عّفان. 

�سِل.  48- جنائب: جمع جَنيبة، وهي الناقُة الكرميُة الأ

 عنُه. احَلرائب: جمع َحريبة وهي ما ُي�سَلُب يف احلرب. 
ُ
ياُب وال�سالح. وابُن اأروى: ُعثماُن ر�سي اهلل : الثِّ 49- الَبزُّ

ُزبان: وهو الرئي�س ملجموعة 
ْ
مثال 336/1. املَراِزب: جمع َمر د 38/2 وجممع الأ 50- نهج البالغة 128/1 والكامل ِللمرَبِّ

من الفالحني من الُفر�س. 

ُل َلهم !!.  ف�سَ و�ُس َيعرفوَن مَتاًما َمْن هَو الأ 51- واللُّ�سُ

52- نَهج البالغة 486/1. 

 .
ْ

َبري ة، ول لبِن الزُّ ميَّ
53- ا�سُمُه وهب بن زمعة، وهو ِمن اأ�سراِف َبني ُجَمح ِمن ُقري�س، مل َيكن ُمعادًيا ِلَبني اأ

 ر�سي اهلل عنه، ُق��رَب َكربالء. َحميُمها: 
ّ

ّف: املَ��كاُن الذي ُقِتَل فيِه احُل�س��ني بن علي 54- ُمعج��م الُبل��دان 36/4. الطَّ

نَ�سرُيها. 

ال، جمع اأنوك.  وَكى: احَلمَقى واجُلهَّ 55- النَّ

يِّدي  َ
56- ا�سُم��ُه مالك بن احلارث بن عبد َيغ��وث النُّخعي، اأمرٌي �ُسجاٌع، �سهَد الرَيموَك وفقَد عيَنُه فيها، كاَن ِمن اأكرَبِ ُموؤ

ها. 
ْ
ها َفماَت قبل و�سوِلِه اإلي

ْ
، فذهَب اإلي

َ
 على ِم�سر

ّ
ُه علي ة، ولَّ ميَّ

 يف ُخ�سومِتِه مع بني اأ
ٍّ

علي

ة(.  ميَّ
بي مَتّام 76/1 )َيدعو على نف�ِسِه اأْن ُي�ساَب ِبالُعُيوِب اإْن مل ُيحارْب َبني اأ 57- ديوان احلما�سة لأ

هرَيُة يف التاريخ. وِنهاُب النفو�س: َقْتُلها.  ُه ِهند ِبنت ُعتَبة ال�سَّ مُّ
58- ابُن ِهند: ُمعاوية بن اأبي �ُسفيان، واأ

َفٌة حَممودٌة  ُموُر �سِ اِمُر مَن اخلي��ل، وال�سُّ بًا: جمع �سازب: وهَو ال�سَّ ع��ايل: جم��ع �ِسعالة، وهي اأنَثى الُغ��ول. �ُسزَّ 59- ال�سَّ

 العر�س. الَكريه��ة: احلرب. �ُسو�س: جمع اأ�سو�س وهو الرجل اجلريء 
ّ

قي ُجل النَّ
َّ
فيه��ا. الِبي�س:جمع اأبي�س وهو الر

ال�سجاع. 

60- احلديد: اأراَد الدروع. 
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61- البداية والنهاية يف جُملََّدين 1698/1. 

62- رملة وهند: ابنتا ُمعاوية. 

كا�سرة.  �سالِم ِبُحكِم الأ َه ُحكَم الإ 63- �َسبَّ

64- ُي�سرُي اإىل ِهواية ال�سيِد َلَدى َيزيَد وعدم اهِتماِمِه ِباأمور العباِد. 

 انِتقاٍم؛ �َسقاُه 
َّ
ِل زياد بن اأبيِه، فانتَقَم ِمنُه عب��ُد اهلِل بُن زياد �َسر 65- �ساع��ر اأم��وّي من اأهِل الَيَم��ن، ُعِرَف ِبِهجائِه املُقذِع لآ

َل  هم َرِحَمُه، وَتَدخَّ  منُه النا�ُس، وبع�سُ
َ
 اأْن ُيطاَف ِبِه يف اأ�سواِق الَب�سرِة، فاتَّ�َسخْت ِثياُبُه و�َسِخر

َ
نَُه ِبخْنزير واأمر

َ
ِهاًل، وَقر

ْ
ُم�س

َ ِباإطالِقِه، فقال َيزيُد ِلعبِد اهلِل بِن زياد: 
اأهُل الَيَمِن َلَدى ُمعاويَة، فاأَمر

َنعَت، و�ِسعري َيغ�ِسُل املاُء ما �سَ

ا�ِسٌخ ِمنَك يف الِعظاِم الَبوايل

66- اب��ن حرب: اأراد معاوية ب��ن اأبي �ُسفيان )و�سخر بن حرب اأبوه اأبو �ُسفي��ان( ُمغلغلة:ر�سالة َتَتغلَغل فتنتقل من بلد 

خر.  لآ

67- َعّف: َعفيف )ُي�سرُي اإىل ا�ْسِتلحاِق زياد بن اأبيِه ِبَن�َسِب اأبي �ُسفيان ويف هذا اعرِتاٌف ِبُعهِر اأبي �ُسفيان(. 

تان: ابن احلمارة )اجلح�س(.  68- ولد الأ

ُة هي اأُمُّ زياٍد.  69- انظر مروج الذهب 9/3 ونهج البالغة 463/4 واأغاين دار �سادر 194/18. و�ُسَميَّ

نَُّه كاَن َطوياًل 
َح��ُه وَلَعَنُه. َخيط باطل: َلَق��ب مِلَروان بن احَلَكم )ِقي��ل لأ : َقبَّ

ُ
70- انظ��ر م��روج الذه��ب 104/3. حَلاُه اهلل

ونَحياًل(. 

ُب ِلبني ها�سم وُيعادي  ، كاَن َيَتع�سَّ
ّ

71- �ُسَدي��ف- بالتَّ�سغري- ابن اإ�سماعيل  بن ميم��ون موىل بني ها�سم، َبدوّي اأعرابي

َة.  ، فقتَلُه عاِمُل املَْن�سور على َمكَّ
ٍّ

ِل علي َع لآ َل العبا�سيون ِللُحكِم َت�َسيَّ موينَي، وملَّا و�سَ الأُ

فات اخلري.  72- الَبهاليل: جمع ُبْهلول: وهو ال�سّيد اجلامع ِلكثري من �سِ

73- اأغاين دار �سادر 244/4. 

َجن: ا�سُم مو�سع ُقرب مكة. الَعميد: املَري�س مَن الِع�سق.  74- �سَ

غينُة.  َحن: جمع اإحَنة وهي احِلْقُد وال�سَّ حناء: اخِل�سام. الإ 75- ال�سَّ

ا�س.  76- َيعني دولَة بني العبَّ

77- معجم البلدان 453/3. 

78- انظر طبقات ابن املُعَتّز �س25. 

ِه وعلى اخِلالَفِة 
ْ
��ورِة علي ا اأهانَُه، ودعا ِللثَّ ا َلَدى املَه��دّي، لذلَك َعدَّ املهدي ب�س��اًرا كاأمنَّ

ً
79- َيعق��وب ب��ن داوود كاَن وزير

 ِبتعذيِبِه حتى فاَرَق احلياَة. 
َ
ِة، فاأَمر ا�سيَّ العبَّ
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ُع فيِه اخَلْمُر. الُعود: اآلة املو�سيقى املَعروفة.  ّق: اإناٌء ِمن ِجلِد َجدٍي ُتو�سَ 80- الزِّ

ة ِمزاِجِهم(.  ِبيَّ �سباِب، وِمْنها �َسواُد األواِنِهم، و�ُسوُء اأخالِقِهم )الذي غالًبا ما َيعني َع�سَ  اأبرُز هذِه الأ
َ
81- َلَعلَّ الَفقر

ْبح  ع اجَلْزر اأي الذَّ ُه يف َبطِنِه( واملُ�سا�ُس: راأ�س العظم. املَجَزر: مو�سِ كل )َهمُّ 82- َجنَّ ليله: اأظَلَم. ُم�سايف املُ�سا�س: ُموؤِثر ِلالأ

ُه حَم�سوٌر يف َبطِنِه(.  عاليك َلئيٌم خ�سي�ٌس يعي�ُس خاِماًل َهمُّ )ُيريد اإنَّ هذا النوع من ال�سَّ

 ُمو�ِسر(. 
ّ

علوُك ِغناُه اإذا اأ�ساَب َطعاًما ِمن َرُجِل َغني يف )َجَعَل هذا ال�سُّ ى –بالك�سر-َطعاُم ال�سَّ
َ
83- الِقر

ِه.  ِ ْ
نَُّه عالٌة على َغري

ا بعَد اأْن �سِبَع، ِبال ِفرا�ٍس، لأ
ً
84- َيناُم باِكر

عيف املُرهق.  ر: ال�سَّ 85- ديوانه �س 37. َطليًحا: ُمْتَعًبا. املَُح�سَّ

لئ.  اِق ُمَتالأ
َّ
علوك الفا�سل الذي مِيتاُز ِبوجٍه َبر ن ِبو�سِف ال�سُّ 86- بداأ الآ

87- ُمِطّل: يعني اأنَُّه اأعلى ِمنهم واأح�َسن، وهو اأي�ًسا ِباأر�ِس اأعدائِه قد اقَتَحَمها، كما ُيْزَجُر الِقْدُح الذي ُيقاُل َلُه )املَنيح( 

اِبحة، ولهذا َيْزُجرونَُه. 
َّ
�ِسر غري الر

ْ
وهو اأحُد �ِسهاِم املَي

ا.  ًما، واإلَّ ا�ستفاَد ماًل ف�ساَر غِنيًّ علوُك مَيْت حُمرَتَ 88- َيقول: اإْن مَيُْت هذا ال�سُّ

 
َ

�ِس، ُي�َسدُّ على ظهِر البعرِي لَيقي
َ
��رِج ِللفر حُل ِللجَمل كال�سَّ

َّ
در. والر زوم وهو ال�سَّ

ْ
89- ديوان��ه 55/54. حي��ازمي: جمع َحي

ُه اأذى احِلْمل. 
َ
َظهر
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. اأزَرى: عاَب.  َكربُّ 92- ديوانه �س51 واأغاين �سادر 274/17. الَباأو: الفِتخار والتَّ

ة.  93- اأحُد اأ�سهر �سعاليك اجلاهليَّ

ا اأنا  مَّ
قاَمِة وهي الثب��ات )َيقوُل ِلَقوِم��ِه: اْثُبُتوا، اأ ��ة( اأقيُموا ِمَن الإ بل )جمع َمِطيَّ : الإ

ّ
��ِه: اأبناُء قبيلِتِه. املَِط��ي 94- َبُن��و اأُمِّ

كم(.  ِ ْ
ف�َساأتُرُكُكم اإىل َغري

�س(. 
َ
ة. اأرُحل: جمع َرْحل )وهو كال�سرج للفر وايا( َمطايا: جمع َمطيَّ ات )النَّ ّيات: النيَّ َرْت الطِّ ْت: ُقدِّ 95- ُحمَّ
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ْ
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ُبِع.  ف اأي �سعر طويل. وَجياأل اأي�ًسا من اأ�سماِء ال�سَّ
ْ
ُبع َلها ُعر َعرفاُء:�سَ
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اأْن َيبَتِعَد عن الذل والَهوان(. 
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ِه: اأْي ُتر
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عالم  ن�ساء َلُه موؤلفات كثرية / الأ يوبي بديوان الإ َنُه نور الدين زنكي، وِمن بعِدِه �سالح الدين الأ 112- موؤرخ و�ساعر، عيَّ

 .26/7

ابل: الرمح. احُلَطم: العنيف.  ليبيون. الذَّ 113- الفرجن: هم ال�سَّ
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153 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

اإنَّ ال�صبل تف�صي اإىل حيث ال اأين كما لو كانت امل�صادفة قد حادت بها 

ت ال�صبل الطريق عن ال�صراط.   وهكذا �صلَّ

ريلكه

هذا حال »الفكر العربي« بكل ما يكتنفه من ت�ض������ارب و�رصاع بل وفقدان 

ن�ضات حلكم »املفهوم«! بديهة الإ

اإنَّ العتماد على التجربة املعا�ض������ة يُحرمنا متع������ة الفاعلية، اإنَّ التجارب 

لي�ض������ت مرادفة ملا يجب اأن يتم، ولنقل اإنَّ ما ي�ض������مو بهذه اخلربة املعا�ضة هو 

اأديبة وباحثة من �سورية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

بداعية املفهوم والقدرة الإ

❁
ربا حممد ح�سني



بداعية املفهوم والقدرة الإ

ول  1542009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

الفكر وال������ذي يعد »مّولد« املفاهيم، ومفتاح 

الوج������ود عماًل ومعرف������ًة، اإنَّ العامل لن يتخذ 

�ش������كاًل من دون الفكر، مبعنى اآخر لن جتد 

دالل������ة للعامل من دون الفك������ر، وميكننا وبكل 

امتي������از اأن منعن النظر يف مدى بعدنا اليوم 

»كواقع عربي« ع������ن هذه البديهة والتي تعد 

اأول تقنية يف �شبيل املعرفة.. 

�شكل:  بداية التَّ

اإن اكت�شاف املفهوم قد طال اأمده، حيث 

ق������ه اأفالط������ون يف نظرية املث������ل، والتي  حقَّ

تع������دُّ اأول اجرتاح يثب������ت واقعي������ة الِفكر اأو 

أٌقيم كيان للوعي الب�رشي  يدو�س(. لق������د ا )االإ

فالطوين ليوؤكد  بداع االأ مبلئ الكلمة بهذا االإ

نَّ العلم غري اخلربة واملمكن غري 
أ مرة اأخرى ا

الواقع. 

لقد تبل������ور الفك������ر يف بدايته كاأ�ش������ا�س 

علم������ي جنده عند )اأفالط������ون – فيثاغورث 

– اإقليد�������س – دي������كارت – اأرخميد�������س – 
اأر�شطو – دميوقريط – اليبنت�س – با�شكال 

– الفوازييه – مندلييف – مندل..( و�ش������والً 
اإىل الوقت احلايل واأهمية البحث العلمي يف 

ي بال�شناعة  قيادة العامل مثاًل: اأمريكا ت�شحِّ

ل�ش������الح البحث العلمي، اإنَّها تعتمد �شيا�شة 

مبنيَّة على متركز العلم وت�ش������دير امل�شانع، 

ألي�س الفكر هو ال������ذي يحوِّل املواد ويخرتع  ا

مواد..!، ورد يف جملة العربية 3000 ما يلي 

»تقدر الدرا�سات التي اأجرتها وزارة التجارة 

نَّ م�ساهمة التكنولوجيا والتقدم 
أ مريكية ا الأ

ل80 % من العامل الكلي لنمو  املعريف ت�س������كِّ

نَّ املعلومات اأ�س������بحت اأهم 
أ نتاجية، ذلك ا الإ

)1(
ب�ساعة يف اقت�ساد املعرفة«.

- اإنَّ الب������دء ه������و بالكلم������ة اأي املفه������وم 

د ولي�ض  د واملجرِّ concept ، Begriff املجرَّ
بال�سيء اأو اجلوهر. 

- لقد خا�ض �سقراط واأفلطون معركة 

اللوغو�ض الفل�سفي �سد اللوغو�ض الهومريّي، 

يقون، لقد  يدو�ض �س������د الإ لنقل معرك������ة الإ

طرد اأفلطون ال�س������عراء من املدينة مكلَّلني 

بالزهور وبلغته ال�ساعرية اجلميلة، حيث قال 

»ل يدخل بالزهور من مل يلم بعلم الهند�س������ة« 

ق�س������اء من باب اإعلء جمد  لقد جاء هذا الإ

»املفهوم« املرتبط بالتعيني والتحديد وبالتايل 

النتهاء.. 

حالة على كل ما هو عام  - وهنا متت الإ

وكلّي والذي ه������و »املفرد« يف نهاية املطاف، 

دة كما لحظ  وملب متموقعة وحمدَّ آلهة الأ اإنَّ ا

اإرن�ست بلوخ يف )فل�سفة ع�رص النه�سة(.. 

- ولذلك ا�س������تحال املح�سو�ض اإىل املعنّي 

اته  ال������ذي اكتملت تعّينات������ه )ح������دوده وحدَّ

 :Terme و�رصوطه(، يقول الفرن�سيون: حّد

نهاية، مفردة، لفظ، اإنَّ هذا التحديد �س������اغ 
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ولية بني املفهوم وال�سورة،  �سياق املعار�سة الأ

فالتفا�سل غري وارد بينهما من حيث اختلف 

جذرهم������ا فثّمة تباعد وف�س������ل بني املفهوم 

والذي هو التحديد الكلّي العام لل�سيء، وبني 

ة. لة واملتغريِّ ال�سورة املتبدِّ

- حتديد �سارم: 

لقد انحازت عقول كثرية لل�س������ورة بعيداً 

عن معار�س������تها للمفهوم، وبع�ض منها انحاز 

ب�س������كل ثابت للمفه������وم الذي ُفِهَم بو�س������فه 

اجلوهر واملاهية والقوام الثابت، هنا فقدت 

نَّه������ا فقدت اللوغو�ض  عقول كثرية واقعها لأ

)العقل، املنط������ق، اللغة( بينم������ا تّولد وجود 

م�ستبد ل يدرك اإلَّ اجلوهر اجلامد والهوية 

اجلامدة والروح اجلامدة، واأخذ يبحث عن 

وامر  يديولوجيا ويف �سياغة الأ حياته يف الإ

والطاعة.. 

ق������ال هيج������ل: »كل واقع������ي عقل������ي، كل 

عقلي واقعي« َفِل������َم ل منتلك العقل لنمتلك 

الواقع..! 

 Raisonاإنَّ مفردة »را�س������يو« اللتينية و

نكليزية تعني العقل  الفرن�سية وreason  الإ

 Raisonnement ومنه������ا  العلة  أي�س������اً  وا

املحاكم������ة، وال�س������تدلل، املحاكم������ة عملية 

حكام ويوؤكد  خطابية ي�سل�س������ل الفكر فيها الأ

اأحكاماً جديدة، ي�س������ع مقدمات وينتهي اإىل 

أي�س������اً احلجة )الق������درة على  نتيج������ة، وهو ا

املعرفة واإ�سدار احلكم والت�رّصف(. 

تكلَّم ديكارت عن »الق������درة على احلكم 

أو  ال�س������حيح، وعلى متييز ال�سواب واخلطاأ ا

احلق والباطل«، وتدعى »احل�ض ال�س������ليم«، 

ح�سب قامو�ض لرو�ض:

Raison هو َملَكة )قدرة( اإدراك التبعية 

حكام حيال اأحكام اأخرى،  املنطقية لبع�ض الأ

َملَكة اكت�ساف القوانني التي حتكم الظواهر، 

وتاأ�سي�ض تنبوؤات على معرفة هذه القوانني، 

������ه القدرة على  من وجه������ة النظر العملية اإنَّ

تكييف الو�سائل امل�ستخدمة للغايات امللحقة 

تكييفاً م�س������بوطاً وواعياً وRaison )عقل( 

يُعار�ض اأحياناً احل�ض اأو احل�سا�سية. 

- مفاهيم مفتاحية: 

عن������د اإلقاء نظ������رة �رصيعة عل������ى مرحلة 

د  نوار يف اأوروبة ن�ستطيع وبكل ثقة اأن نحدِّ الأ

املفاهي������م لتلك املرحلة األ وهي: ال�س������عادة، 

احلرية، العمل، الدينوة. 

ه������ذه املفاهيم مل يت������م ا�ستنها�س������ها اإلَّ 

كمادة وغر�ض ملحيط علمي وجمايل وثقايف 

واإيديولوجي حيث غدا التاأمل النظري على 

يد جون لوك )1632 - 1704( نقدياً ونافعاً 
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يف اآن واحد، واأ�سبح ال�سري يف املعرفة 

أداة  ل يتم اإلَّ ببحث ا�س������تباقي حول ا

املعرفة اأي العقل الب�رصي. 

هنا ا�ستحالت احلالة الجتماعية 

اإىل حياة تدار مببادئ احلرية والعقل، 

ولعلَّنا نعر�ض لتعليق فولتري على ما 

وروبي:  اأحرزه »لوك« يف العقل الأ

»لقد فت������ح حاجز ع������امل جديد، 

ور�سم اأمام اأعيننا الذاهلة درَب عوامل 

غري متناهي������ة، متولِّدة م������ن حوله، 

قا�س������تها يداه وكربْت باأمره، �سمعها 

اجلاه������ل، واأعجب بها الع������امل، ماذا 

)2(
أوبرا« تريد فوق ذلك لقد عمل »ا

 ثم ما لبث اأن ا�ستكمل )ليبنتز( 

م������ا متَّ حتديده، فعم������ل على ابتكار 

أ »التفّرد« والذي  مفه������وم »املوناد« اأي مب������دا

ينظ������م وجود الكون وهذا م������ا قاد اإىل فكرة 

الت�ساق.

»اإنَّ ترات������ب املون������ادات واندراجه������ا يف 

جمموعة متما�س������كة �سمح بات�س������اق �سورتي 

)3(
العامل الفيزيائي املكانيكي والروحي«

ول نن�س������ى »العقلنية الديكارتية« والتي 

امتد تطبيقها اإىل جميع امليادين الفل�س������فية 

والعلمية والتاريخية وال�سيا�سية والجتماعية 

واجلمالية والأخلقية والدينية..

»اإنَّ اإبداع املفهوم« يوؤ�س�ض لنظرية املعرفة 

)الغنوزيولوجي������ا( ومن ثم تتجلّى املمار�س������ة 

أت������ي التعميم والتطبيق  )العل������م والفنون( ويا

)التقنية(.. 

يف العقل العربي: 

- ميكننا البدء بطرح ت�س������اوؤل ب�سيط هو 

نتيج������ة ملحظة لتواتر مف������ردة »العقل« يف 

جدل الكلم العربي، ه������ل يدل هذا التواتر 

عل������ى غياب ه������ذا »املفه������وم« يف واقع هذا 

الكلم ؟! 

- ما هي طريقة فكر هذا »العقل«؟ 



بداعية املفهوم والقدرة الإ

157 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

- مِلَ مل تكتب »النه�س������ة« التي ا�س������تغرقت 

عقوداً ومفكرين كتاريخ وقائعي بعد؟! 

ثمة من يقول اإنَّ عقل الفل�س������فة العربية 

�رصاقية( اأقرب اإىل  �س������لمية ال�رصقية )الإ الإ

النو�ض، ولي�ض لوغو�ض )راأي هرني كوربان(، 

�سلمية مع  ومبعنى اآخر اإنَّ فل�سفة ال�رصق الإ

املثال – ال�س������ورة – الرم������ز – املجاز ل مع 

يدو�ض، ال�سكل، املفهوم..  الفكرة – الإ

هل مطل������وب اأن يكتمل تعي������ني »العقل« 

العربي من حدود و�رصوط اإىل النهاية..؟! 

نَّ »العق������ل العربي« 
أ ل بد م������ن تاأكي������د ا

أو ملا  لي�ض ت�س������وراً ملا يجب اأن يكونه العرب ا

يتطلّب اأخلقياً اأن يحققوه يف تاريخ الوجود 

الب�رصي..، بل هو بنية قائمة يف طريقة فكر 

العرب.. يف البناء املعريف امل�ساد.. 

نَّ تناول بع�ض 
أ �س������ارة اإىل ا ول ب������د من الإ

من وج������وه العمل الفكري »الغربي« لي�ض من 

أو املقاربة بل هو  أو القيا�������ض ا ب������اب النقياد ا

ن�ساين وما حققه  ملوا�سلة تق�س������ي الفكر الإ

يف فهم العامل من حولنا.. 

اإننا ل�س������نا ب�سدد الت�س������كيك ب� »العقل« 

العرب������ي وبالت������ايل اإتهام������ه بكاف������ة �رصوب 

العدمية واللفعلية ول�س������نا يف الوقت نف�سه 

اأمام تزيينه وفقاً ملا نرغب.. 

اإنَّ فكرة »العقل« تبقى الفكرة ال�سيدة يف 

تاريخ الفل�سفة والعلم .. 

لنعر�ض مللحظ������ة دونَّها اجلابري حول 

روؤيت������ه ل� »العق������ل العرب������ي«: اإنَّ حال العقل 

لفاظ  العرب������ي ل تختلف عن حال تل������ك الأ

واملفاهي������م املعرو�س������ة بع�س������ها اإزاء بع�ض، 

مفككة جامدة ميتة، ل تبني فكراً ول توؤّطر 

روؤية ول تق������رر حقيقة واحدة معينة، فكرية 

آراء متدافعة مت�ساربة  اأو جتريبية بل تعر�ض ا

ل توؤدي وظيفة معرفية ول وظيفة حجاجية 

اإيديولوجية وه������ذا وفق »اجلابري« لي�ض اإلَّ 

زمة  أزم������ة »الغزايل« تل������ك الأ اإح������دى نتائج ا

أداة نظرية تك�س������ف  التي حّولت املفهوم من )ا

علقات وحتيل اإىل عامل م������ن املعرفة قائم، 

د ب� »قال فلن«(  أو لفظ يتحدَّ اإىل جمرد كلمة ا

ن: وال�سوؤال الذي ل بد من طرحه الآ

أ�سا�س������ي فقط  هل »العقل« ميتلك وجود ا

من خلل الرتاث العربي..؟! 

األ يوجد تاريخ بعد الغزايل واأزمته؟!

ما الذي يحول اليوم دون اجرتاح منظومة 

فكر لعرب اليوم؟! 

اإنَّ البداية التاأ�سي�س������ية ه������ي من الروح 

احلا�������رصة والفك������ر املعا�������رص اأي من الذات 

الفاعل������ة والت������ي تعد �رصط الفع������ل يف العامل 

انطلق������اً من روؤية الفعل كق������درة وفكر كما 

ورد يف مقدمة فاو�ست لغوته. 
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اإنَّ البداي������ة احلقيقية هي م������ن الوثوق 

بالعم������ل )الفعل( الذي يتوق������ف عليه منّونا 

العقلي والنف�سي..

اإنَّ مفهوم »الفعل« مغيَّب ل�سالح مفاهيم 

»العقل« والتي غدت مت�س������اربة مت�سارعة، 

وىل يف الفهم ال�سليم وهي  حاجبة البديهة الأ

ة، ولرمبا  ن������ا املفكرَّ نَّ الفع������ل هو اإثبات للأ
أ ا

نَّ ال�س������عب ال�سيا�سي 
أ يعيدنا هذا اإىل فكرة ا

ا هو �سعب العمل  بامتياز ال�س������عب احلر اإمنَّ

والكدح، �س������عب احلرف والتجارة يف البداية 

اليونانية.. 

ول بد هنا من حماولة ر�س������م معامل طريق 

ل� »الفكر العربي املعا�رص« 

اأوًل: املفهوم والواقع:

 انطلق������اً من مقولة  »اإنَّ اإنكار املعرفة« 

باأي �سيء »يحجب واقعها« 

وهنا ميكن احلديث عن واقعية املفهوم، 

من حيث ه������و مفهوم موج������ود يف حّد ذاته 

وتختل������ف طبيعته عن طبيع������ة الواقع، وهذا 

وىل يف اإدراك  ويل هو اخلطوة الأ التماي������ز الأ

طبيعة الواقع.. حي������ث يتمّثل الواقع كحركة 

ن�سان  أي�ساً، وهنا يتوجب على فكر الإ وعقل ا

اأن ينقله باأمانة .. 

ألي�ض هذا ه������و جوهر العلم، الذي ُوِجَد  ا

ليكون و�سيلتنا للح�سول على معرفة واقعية 

نَّ هناك 
أ مبعنى اآخر معرفة �سحيحة، رغم ا

أو كلياً  من رف�ض ه������ذه الواقعي������ة جزئي������اً ا

معت������رباً العلم لي�������ض اإلَّ و�س������فاً لواقع تكون 

مظاه������ر الظواهر فيه حمفوظ������ة الظاهرة 

Phenomena ج������اءت من ال�س������يء الذي 
دراك والت�سّور  نراه ونلم�سه، وما نعرفه بالإ

م متثًل  أنَّه يقدِّ والتجارب، فمهمة العلم هنا ا

للظواهر وه������و ل ي������وؤدي اإىل معرفة الواقع 

ذاته وهذا قال به »كنط..« 

وهنا يف متّث������ل الواقع والذي يعد ابتعاد 

ع������ن الواقعية نحتاج اإىل مب������ادئ )برنكبيا( 

هذه املبادئ وف������ق تعريف نيوتن »ما هي اإلَّ 

)4(
�ض مكثَّف للظواهر امللحظة« ملخَّ

اإنَّ العل������م ي�س������تطيع اأن يخربنا مبا ميكن 

ثري:  اأن نقول عن منظومة جنهلها عملياً.. الأ

غري موجود واقعياً، الديناميكا احلرارية..( 

ثمة مفهومني اإذاً للواقع: 

�سياء التي نراها  1- واقع عادي ي�سمل الأ

ونلم�سها.. 

أ�س������ياء نعتربها واقعي������ة على رغم  2-  ا

أننا ل ن�س������تطيع اأن يكون لدينا �س������ورة لها  ا

املكماة(  املج������الت  ال������ذرات،  )اجلزيئات(، 

وهذه ل نع������رف اإلَّ قوانينه������ا التي ل تزال 

مبعنى ما ملخ�ساً لوقائع جتريبية.. 

يقول بور يف مراجعته ملا حتقق يف املثال 

الكل�س������يكي: »لي�ض الواقع كلمة من كلمات 
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ن�س������ان، مثل موجة ووعي، هدفنا هو تعلّم  الإ

ا�س������تخدام هذه الكلمات على نحو �سليم اأي 

)5(
بات�ساق وو�سوح كاملني«

نَّ العامل 
������ه الفكر باأ لنقل اإنَّ الواقعية تنبِّ

ل يعتمد علينا يف وجوده، ولذلك ي�ستع�سى 

الهج������وم عليه������ا.. وه������ذا لي�������ض اإلَّ تعريف 

دراك الواقع – العامل..  لإ

وهذا يرتادف مع قولنا اإنَّ �س������لب الواقع 

دراك ودوره يف  حقيقت������ه يعن������ي ح������ذف الإ

�سياغة املعرفة..

واإن كان برتراند ر�س������ل قد م�س������ى اإىل 

أ  أ�س������وا القول »اإنَّه لي�ض هناك كتب فل�س������فية ا

من تلك التي �س������نفها علماء ماأ�سورون بحب 

الع�سور الو�سطى للفل�سفة«)6( فنحن من�سي 

أ من اأن  أ�س������وا اإىل القول اإنَّه لي�ض ثمة ما هو ا

أو اأن نحب الواقع  نحب الفكر كخادم للواقع ا

كخادم للفكر..! 

ي������ن هو  اإنَّ الراب������ط ب������ني هذي������ن احلدَّ

التف�س������ري اأي عندم������ا يظفر العقل ب�س������ورة 

وا�س������حة لل�س������يء املَف�رص، هذه ال�سورة التي 

 عنها بالكلم������ة والرم������ز اأي باملفاهيم 
َّ

يع������رب

واملبادئ فمن هذه املبادئ �س������يّتم ا�س������تنباط 

�ض العقل عن ك�س������ف من  العقل، هكذا متخَّ

املبادئ وهذا يهدم »ال�س������دع« chasm بني 

الفكر والواقع..

املفهوم والعلم: 

تعّول الفل�س������فة على املفهوم، بينما يعّول 

أو القيمة،  العل������م على الوظيف������ة )الدال������ة( ا

وي�س������عى بن������اًء علي������ه وراء القيادة و�س������بط 

 بالبح������ث عن املرجع، بينما ت�س������عى 
ّ

املتغ������ري

أّلَّ  الفل�س������فة لكت�ساف املفاهيم، وهنا ينبغي ا

ويل للعقل امل�س������دود نحو  يقودن������ا اجلهد الأ

التوحيد باجتاه اإخ�س������اع »املفهوم« ل�س������يغة 

»الوظيفة«..

غراجني������ه  غا�س������تون  جي������ل  ح������ّدد 

أو كدالة  G.Grangen املفه������وم كق�س������ية ا
أنَّه وف������ق ميكانيكا  علمي������ة )وظيفة(، حيث ا

أّنها  الكوانت������م »تعرف حالة منظوم������ة على ا

معط������ى اأو معلومة، ميكن اأن يح�س������ب منها 

احتمال كل خا�س������ية غالباً ما ت�س������اغ هذه 

املعلومة يف �س������ورة ريا�س������ية بو�س������اطة دالة 

حججها هي اإحداثيات اجل�س������يمات املكونة 

للمنظومة، فهي دالة كمية �س������ورية حتتوي 

على ما ه������و مطلوب للتعبري عن كل �س������يء 

ميك������ن اأن يقال ع������ن املنظومة يف اأي حلظة 

)7(
زمنية معينة«

وي�س������لّم »غراجني������ه« باإمكاني������ة وج������ود 

»مفاهي������م فل�س������فية« ت�س������تعي�ض عن مرجع 

املو�سوع باختلق اإ�سافة زائدة من مثل »كلية 

.. ولكن العلم ل يهتم اإلَّ بو�س������ع 
)8(

املعا�������ض«
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أو الدوال تكفي  �سياء وب�رصوطها، الق�سايا ا الأ

العلم يف حني ل حتتاج الفل�س������فة لل�ستعانة 

»مبعيو�ض ما« ولذلك فاإنَّ املفهوم الفل�س������في 

ل يُح������ال اإلَّ اإىل ذات������ه ومب������ا يوؤهله لتجاوز 

كل معيو�ض، وه������ذا يعيدنا اإىل عبارة ل� جيل 

»دولوز« بقوله: »تقوم عظمة الفل�سفة بطبيعة 

)9(
حداث التي تدعونا اإليها مفاهيمها« الأ

نعم اإنَّ للعلم مفاهيم خا�س������ة.. ل ميكنه 

اأن يتخلّ������ى عنه������ا وه������ي مفاهي������م مرتبطة 

بالتق������ّدم التقن������ي، ولك������ن تبق������ى العملي������ة 

بداعي������ة للمفاهيم عملية فل�س������فية تتمّيز  الإ

�سياء  بالكلّية والكونية وتوؤكد على انتظام الأ

مهما بدت لنا متفاوتة ومتفرقة، وهذا يدعم 

العلقة القائمة بني العلم والفل�سفة ك�سنوين 

قرينني ل يفرتقان ول يفهم اأحدهما مبعزل 

خ������ر، ول�س������يما يف الع�������رص الراهن  عن الآ

حيث غدا العلم �سورياً ملغزاً غام�ساً )علم 

ميكانيكا الكوانتم( ومع تاأكيد دور الفل�س������فة 

�س������ياء يف العلم والتي ل  يف حماول������ة بلوغ الأ

ي�س������تطيع يف حد ذات������ه اأن يبلغها، فحيث ل 

أ  أ موؤ�س�ض له تبدا ي�س������تطيع العلم اإيجاد مبدا

الفل�سفة. 

بداعية واملفهوم: القدرة الإ

بداع ي�سل بني ال�سريورة والتاريخ، اإنَّه  الإ

ن اأي حل�سور الكائن بالن�سبة  التاأ�س������ي�ض للآ

أو ل� »الراه������ن« كما دعاه  اإىل كينونت������ه اأولً ا

»فوكو«، وهذا بدوره ي�س������قط ثقل املا�س������ي 

واحلا�رص وامل�ستقبل، فلي�ض املهم بالن�سبة اإىل 

ا  أو املاأمول، واإمنَّ أية ثقافة مرياثها املا�س������ي ا ا

بداعية التي تتوافر  القدرات البتكارية والإ

فيها. 

بداعية حتيل املفهوم اإىل  هذه القدرة الإ

آخ������ر اإن ثمة طرق متعددة  مفاهيم، مبعنى ا

بداع املفهوم الذي يعد بدوره مفتاح  كث������رية لإ

للتعامل مع اأجواء مفاهيم اأخرى تغدو اأدوات 

للحقيقة ل احلقيقة ذاتها.. 

وهذا يحمل يف فحواه اإقراراً ب�سخ�سية 

مفهومية فريدة، هذه الفرادة �ستعيد النظر 

يف »الكليات« لحقاً لتم�سي هذه الكليات ل 

تف�رصِّ �سيئاً بل حتتاج اإىل من يف�رّصها ولرمبا 

جاء ه������ذا على يدي املفه������وم الذي لبد اأن 

يتّدخل يف عملية ا�ستكناه غريه.

وهذا ما يبعد عنه �سبهة الكتفاء بذاته، 

بداعية من ا�ستغال  اإنَّ ما تتمتع به القدرة الإ

على ح�سور احلقيقة والفكرة مقابل الراأي 

ال�سائعة Doxa، هو وليد �سريورة تاريخية 

تدرك جوهر الفعالية ملفاهيم م�ست ولكنها 

قادرة عل������ى اإلهامنا مفاهي������م اأخرى ينبغي 

اإبداعه������ا. هذه ال�س������ريورة تطلّبت �س������كًل 

جديداً من التفكري يغ������دو فيه »الفكر« ذاته 

غيار، وذلك  مو�س������ع �س������وؤال واإن كان عرب الأ
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جلعل الفكر معيار نف�سه ولي�سري قادراً على 

اجرتاح عامله اخلا�ض الواقعي وبذلك يتمّتع 

املفهوم مبواقعية حركية تنجلي عن ف�ساءات 

بداعية  غ������ري متوقعة وذل������ك عرب ميزت������ه الإ

التي ت�س������تطيع اأن تعيد النظر يف كل ما هو 

معي������اري »ب������دءاً من التعري������ف املنطقي اإىل 

القان������ون العلمي اإىل املذهب الفل�س������في اإىل 

دبي  القيم������ة اجلمالية والدللي������ة للمبدع الأ

 .
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والفني و�سولً اإىل ال�سيا�سي والأخلقي«

وهذا ا�ستناداً اإىل معيارية املبدع فقط الذي 

يلتقط م�سهده اخلا�ض كل مبدع هو ن�سب ل 

 هذا امل�سهد 
)12(

ينتمي اإلَّ اإىل كتلته اخلا�س������ة

بداع بقدر ما ي�سنع  الذي يرتقي درجات الإ

بداع. من حوار مع مطبق الإ

عادة  بداع حلظة مراجعة لإ هنا يغدو الإ

املعنى الن�س������قي اإىل الكونية ال�ساملة ب�سعيه 

الدائم نحو الكمال.. 

مناء املفهوم: 

تي:  أ احل�ّض امل�س������رتك يخربنا بالآ اإنَّ مبدا

ميكنك������م الثقة ب������ي ولكن ميكن اأن اأ�س������لكم 

اأي�ساً..!

ويل  نَّ احل�ّض امل�سرتك الأ
أ وهذا يعود اإىل ا

ل الرتكيز على ال�سمات الظاهرة  للب�رص يف�سِّ

بدَل البنية الداخلية، واإْن كنا لنعتقد بالف�سل 

ا  بني الظاهر والباطن والتي اأخذت اأكر ممَّ

ت�ستحق يف ثقافة الكلم العربي وا�ستحالت 

اإىل �سنم لغوي ل ميكن حتطيمه.. 

ول يف  بداع مب�س������تواه الأ ولقد �ُس������يَّد الإ

آلية تاأ�سيلية تقوم على  الثقافة العربية وفق ا

�س������ول والتي ُفهمت بو�س������فها  العودة اإىل الأ

ثابت������ة وملزمة لكل ع�������رص بعك�ض حقيقتها 

ب������داع ل يتم اإلَّ  ������ة، حيث الإ وىل التطوريَّ الأ

بارتقاء اأحدث املفاهيم التي تك�سف ال�سياق 

لد لها تارًة، وال�سياق الجتماعي  النظري املوَّ

»روح الع�رص« تارًة اأخرى 

اإذن هنا تتجلَّى �رصورة التغيري والتطّوير 

أية �سياقات  املعريف الذي من دونه لن تتولَّد ا

اب�ستيمية و�سيبقى اجرتاحنا للمفاهيم وليد 

تغريات تاأتي من اخلارج ول حتكمها �رصوط 

داخلية.. 

وهنا يك�س������ف مق������دار التط������ّور املعريف 

بداعية تلك اخل�سو�س������ية  اخل�سو�س������ية الإ

امللزم������ة ملا ه������و كلّي من جه������ة ومفرد من 

ألتو�س������ري«  جه������ة اأخرى على خ������لف راأي »ا

فاخل�سو�س������ية هي اإ�س������افة اإبداعية ت�سيغ 

ال�س������لة بني املفه������وم الكلي الع������ام والواقع 

 .. اجلزئي املتغريِّ

التعويل عل������ى املنطق  ن�س������تطيع  وهن������ا 

الذي يعمل بكٍل منهم������ا.. اإنَّه منطق احلياة 

والتطّور.. 

ت�س������وغ  ب������داأت  املعا�������رصة  فالثقاف������ة 
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املخالف������ة  اجلدي������دة  اب�س������تمولوجيتها 

ب�ستمولوجيا القدمية مبوقف و�سط ياأخذ  للأ

مبفهوم الت�س������ييد الذات������ي والذي يوؤكد على 

ب�س������تمولوجيا  اخل�سو�س������ية«، فاإذا كانت الإ

نَّ معرفة القوانني تكون 
أ القدمية تن�ض على ا

ن هو العك�ض »اإنَّ  بدءاً من الواقع ما حدث الآ

معرفة الواقع بدءاً من القوانني« 

املفهوم الي������وم: يقول بنعبد العايل: »لقد 

ول م������رة يف التاري������خ فكراً  غ������دا الفك������ر، لأ

كوكبي������اً كونياً، وهذا لي�������ض لفرتا�ض كونية 

������ا للتغرّي  ميتافيزيقي������ة وفكر �س������مويل، واإمنَّ

الذي حلق الوجود بف�س������ل اكت�ساح التقنية، 

فاأ�س������اب تبعاً لذلك مفهوم العامل، فالكونية 

ل هوي������ة لها، بل اإنَّه������ا هي التي حتدد اليوم 

م������ر يتطلّب  .. اإىل قول������ه: »الأ
)12(

كل هوي������ة

اإع������ادة النظر يف كثري من املفهومات: مفهوم 

الفكر كتعبري عن �س������يء خارج عنه، ومفهوم 

نظري،  كتطبي������ق  للممار�س������ة  الرباك�س������ي�ض 

ومفهوم الوعي كمعطى اأويل، ومفهوم الذات 

 .
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كهوية ل ينخرها الختلف«

ن حمكومة  ثم������ة اإذن ثقاف������ة قائم������ة الآ

راهناً مبنطق النف�سال والت�سّدع والت�سظي 

رتي������اب وال������ل حتديد فه������ي ثقافة فكر  والإ

يتخذ طابع الت�ستت والتفكيك ولرمبا اأم�سى 

معادلً للفراغ نف�سه.

يف ظل هذه الثقافة ثمة خلل قد اأ�ساب 

مفاهيم عدي������دة وحتّول البع�������ض منها اإىل 

بداع. �سظايا تعاين من حاجتها اإىل الإ

هذه الثقافة املرتهنة مبفاهيم »ال�سناعة، 

التقنية، الت�سويق«.. والتي حولت املوؤ�س�سات 

ال�سناعية احلديثة اإىل نظام ثقايف وعاملت 

املنتج������ات الثقافية ك�س������لع �س������ناعية، فهنا 

أ�س������ا�ض الثقافة  غدا القت�س������اد ال�سناعي ا

الثقافة نف�سها منتجاً  احلديثة، واأ�س������بحت 

�سناعياً يخ�سع لقوة اقت�سادية مفردة يتعذر 

جتنبها هي طلب امل�ستهلك. وهنا يغدو املنتج 

الثقايف اأكر قيمة بال�ستخدام بعك�ض املنتج 

ال�س������ناعي، وه������ذا اأحال اإىل زي������ادة القيمة 

بداع������ي الف������ردي  القت�س������ادية للتعب������ري الإ

ب�سورة غري م�س������بوقة يف تاريخ الأمم، وهنا 

بداع  تتجلّى �رصورة اإب������داع املفاهيم، هذا الإ

ال������ذي يتزامن مع حلظ������ة النفلت من قيم 

املجتمع ال�س������تهلكي التي حتاول احلفاظ 

أي�ساً. على حيويتها وثباتها ويقينيتها ا

ب������داع ل بد اأن يخلخ������ل هذا الثبات  فالإ

ول ب������د اأن يقاط������ع حياة تامة اإذا اقت�س������ى 

أ�س�������ض بنى جمتمعية  ذلك، ول بد اأن يقّو�ض ا

لن تعرتف به اإلَّ عندما مي�س������ي تقليداً اآخر 

مقب������ولً، فل بد للفكر اليوم اأن مير بتجربة 

بداع، هذه التجربة العميقة التي ل ميكن  الإ

حاطة بطبيعتها فهي على  لل�س������ائع اليوم الإ

تناق�ض مع البنى ال�سائدة اليوم يف جمتمعنا 



بداعية املفهوم والقدرة الإ

163 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

التقليدي ال�س������تهلكي حيث غدت الثقافة 

كم������ا �س������لف »حم�ض منت������وج« اله������دف منه 

»اإ�س������باع ال�س������وق مبنتوجات »ثقافية« وجعل 

وقات الفراغ، وحتويل التفرغ  الثقايف ملء لأ
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اإىل ف������راغ، والتثقي������ف اإىل م������لء للوقت«

وهنا اأمام م�س������وؤولية الفكر يف ع�رص التاأزمي 

ل ب������د من اإع������ادة تقييم الثقاف������ة )فمبادئ 

الثقافة تدع������و اإىل قدر من اإع������ادة التقييم 

اجلوهري »اإنَّ النظريات التي توجه تفكرينا 

نرتنت العاملية  يف ثورة املعلومات و�س������بكة الإ

يج������ب اأن تتج������اوز ح�س������ابات ال�س������تخدام 

ووظائف املعلوم������ات وتبداأ يف دمج العنا�رص 

والثقافي������ة وهو  وال�سيا�س������ية  الجتماعي������ة 

 ومبا يحي������ل الثقافة مفتاَح جناٍح 
)15(

هم« الأ

لقت�س������اد املعلومات وقاعدة م�سادر القيمة 

مكانات  يف املجتم������ع من خ������لل اإتاح������ة الإ

أ�سكال  ملعظم النا�ض للم�س������اركة يف ا�ستنباط ا

ثقافي������ة كب������رية وجدي������دة، فنح������ن اليوم يف 

بداع  جمتمع املعلومات اأ�س������بح تعزيز دور الإ

أ�سا�سية وهذا  يف القت�س������اد واملجتمع مهمة ا

يتم باإعادة اعتب������ار الثقافة كمعيار للحيوية 

فكار  نتاج الأ واملعرفة والطاقة والدينامية لإ

وبذلك تخلق بيئة �س������ليمة للوعي، توؤ�س�������ض 

بداع اأكر منها و�سائية على الرتاث، وكما  للإ

عرّب راميون������د وليامز »الثقافة طريقة كاملة 

)16(
أو نظام تام للمعنى«. للحياة، ا

د«: يف التاأ�سي�ض ل� الفعل »املفهوم املجرَّ

 ميتد الفع������ل هناك يف ثناي������ا العاطفة 

والفكر، حيث لي�ض ثمة اإمكان لفعل مل يدرك 

ماهية العاطفة والفكر..

������ه ينب������ع من ج������ذور ال������ذات العميقة  اإنَّ

زيل األ وهو الفكر  املكتنفة ل�رّص الب�رصي������ة الأ

الذي يبث الفعل واقعاً له، م�س������داقية على 

اأ�سالته، الفعل الذي يغريِّ النتائج ذاتها التي 

ي�س������ل اإليها، اإنَّ امت������لك الفكر يرتادف مع 

امتلك مقدرة الفعل.

اإنَّ جميع اإبداعات الب�رصية التي انطلقت 

من �سياغة ح�سارة فكرية متت حتت اإيقاع 

الفعل. 

اإنَّ خو�������ض جم������ال »الفع������ل« ل يتطلَّب 

أو الربهنة،  أو التدلي������ل ا أو التف�س������ري ا التربير ا

فاأنَت كا�سف خلربته، ملجاله الفعلي الذي ل 

ميحى، لتجربته العلمية وفق معيار القيا�ض 

التطبيقي..

ين باجتاه  َفِلَم نغ�ض الطرف عن هذا الآ

يديولوجي������ا تارًة واإىل  القفز اإىل �س������باب الإ

رعب الذات تارة اأخرى من هنا يبتدئ الفعل 

باأمن������اط فعلي������ة ولي�ض خطابي������ة منها فعل 

التاأمل – التفكري والتقييم.. 

فالفعل ي�سيغ ال�سلوك املنوط به اإحداث 

التكّيف احلقيقي مع العامل.. 

هذا الفعل هو اإقرار �سادق عن التقومي 
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ن�سان جتاه مثريات العامل اخلارجي  العقلي للإ

اإ�سافة اإىل ما اكت�سبه من ا�ستجابات متنّوعة 

اعتماداً عل������ى خربته ال�سخ�س������ية وتاريخه 

الفردي من حيث هو انعكا�ض مل�ستوى ثقافة 

حداث التي  أب�سط الأ ال�س������خ�ض املتجلية يف ا

أ�سلوب عي�سه وتبعثه طريقة حياة يف  ت�سيغ ا

املجتمع. 

عندم������ا يتم التعويل على الفعل يق�س������د 

به لكونه حم������ور التعبري ع������ن فاعلية الفرد 

)الن�سبية( يف حميطه وبالتايل حتديد مقدار 

أو لنقل مق������دار التعوي������ل على هذا  الثق������ة ا

أو  الو�سط يف جميع ما يُنِتج من �سلوك )بناء ا

أو  أو �س������خط اأو هرب ا أو لوم ا أو اأذى ا تدم������ري ا

جمازف������ة .. اإلخ( لنقل اإنَّ احلديث عن الفعل 

يتطلَّب احلديث عن املعتقد والعاطفة..

اأوًل- املعتقد:

اإنَّ الدخ������ول اإىل ع������امل العتقاد الفكري 

مبثاب������ة اإيجاد النموذج الفك������ري الفاعل يف 

احلي������اة الفردية و�س������ولً اإىل بل������وغ الهدف 

امل�س������رتك الذي ي�ستحوذ على اأمناط عديدة 

متنوعة من ال�سلوك.. 

يخ�س������ع العتقاد ملبادئ تن������درج حتتها 

مواقف الف������رد الناظمة مل�س������رية تفاعله مع 

املتغريات امل�ستمرة ... 

وبالتاأكي������د �س������تتاأثر طبيع������ة ال�س������خ�ض 

وهويته الجتماعية  »باعتقاداته« التي تغدو 

أ�سبه »ببنية داخلية« تقرر كيفية التعبري عن  ا

املفاهيم ومتنح املعنى لل�سلوك املمار�ض.. 

تنّظ������م ه������ذه املعتقدات املج������ال الفعلي 

لل�س������خ�ض عرب احتكاكه مع الواقع، ول�س������نا 

آلية اكت�ساب هذه  هنا ب�س������دد احلديث عن ا

لية  نَّ احلديث عن تلك الآ
أ املعتقدات،حي������ث ا

يت�س������ّعب مع ح������دود البيولوجي������ا والتغريات 

نظمة النتقائية...  البيئية والأ

ولكن م������ا يهمنا هنا هو م������ا متثله هذه 

العتق������ادات اإنها اأولً وقبل كل �س������يء اآخر 

أو لنقل �س������ور رمزية يختزنها الفرد  »رموز« ا

بو�سفها حقيقة لتجربته الفعلية يف العامل. 

وهنا متار�ض هذه الرموز �سيطرة �سديدة 

أو النف�س������ي لدى  عل������ى املج������ال العاطف������ي ا

حاملها.

ثانيًا - العاطفة:

»من ال�س������عب تف�س������ري �س������يطرة الرموز 

الكا�س������حة علينا ما مل نتعلمه������ا بالتزامن مع 

.
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التجارب العاطفية القوية«

اإنَّ امتلك ال�س������خ�ض »ملنظومة رمزية« 

متثِّ������ل اعتقاده الفكري تعيد تاأويل ال�س������ياق 

التجريبي مبا ين�س������جم مع م�سامينها وهي 

بالت������ايل �س������تعمل على �س������ياغة م������ا ميكن 

ت�سميته )بالعاطفة املعرفية( التي تركز على 
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معتقدات الفرد الفعلية اإ�س������افة اإىل تقييمه 

نَّ العاطفة 
أ لها، وهنا ل بد من التاأكيد على ا

أو رد  أو اإح�سا�ساً فقط ا لي�ست �س������عوراً فقط ا

فعل فيزيولوجي بل اإنَّ لكل عاطفة مرجعية 

خارجية ق�س������دية فكل عاطفة هي عاطفة 

هادف������ة، ولذلك فهي طريقة لوعي العامل من 

حولنا تعتمد على تقييمنا العقلي ملا يحدث 

حولنا.. 

أية منظومة  أ�سا�ض من ا اإنَّ العاطفة جزء ا

اعتقادية اأو معرفية، هذه املنظومة التي لبّد 

واأن تقاد وفق �س������ياق عقلين ين�سد امتلك 

�سباب احلقيقية لكل ما نفعله ون�سعر به.  الأ

اإنَّ الرتب������اط الوا�س������ح ما ب������ني املعتقد 

د ماهيته  والعاطفة يخ�س������ع ملب������ادئ حت������دِّ

د  لحق������اً، اإنَّ معرفة ه������ذه املبادئ �س������يحدِّ

ملمح ال�ستجابة لدى حاملها. 

هل ت�س������تنبط تلك املبادئ من ال�سحر اأو 

يديولوجيا وهل بالتايل ت�سيغ  أو الإ ال�س������عر ا

أو ثقافية....! أو دينية ا منظومة فل�سفية ا

هل العاطفة تنبع من قيمة اإيجابية للنف�ض 

اأم ل..؟ 

هل حقق هذا ال�سخ�ض انك�ساف حقيقي 

مع ذاته..؟

�ض ل�س������اغط ق�������رصي اأدى اإىل  ه������ل تعرَّ

جعله �سلبياً..؟ 

مان اأم احلرب..؟  هل عا�ض جتربة الأ

ه������ل يبحث ع������ن معنى مل�س������ائل احلب، 

خلق، الكذب، اخلداع، الحتقار،  العدالة، الأ

الظلم..؟ 

اإن تق������دمي اإجاب������ة ع������ن جمي������ع ما ذكر 

�سري�سم خطاً مميزاً حول العلقة اجلوهرية 

ما بني )املعتقد والعاطفة( من حيث ك�س������ف 

أو التناق�س������ي ما بينهما  الرتباط احلميمي ا

وهذا رهن بالتجربة املعا�سة بقدر ما يعتمد 

على �سفات ال�سخ�ض البيولوجية 

ن�س������ان التغرّي  بهذه العلقة �س������يواجه الإ

ال�رصوري الذي ل بد من النفتاح عليه ولذلك 

ل بد من امت������لك مقدرة متحي�ض واختبار 

ما نعتقده وذلك من خلل الحتكاك اليومي 

أو ت�سيِّق جمال  مبعتقدات �س������تى �ست�س������يف ا

العتقاد، اإنَّ التجربة املعا�س������ة اإ�س������افة اإىل 

التبّدل الذاتي »املح�س������و�ض والغري حم�سو�ض« 

ل ب������د اأن يفعل فعله يف رتاب������ة العتقاد اإّن 

�سح التعبري، فالعتقاد لي�ض جمرد منظومة 

دة منطوية عل������ى ما حتمل من  فكري������ة جممَّ

�ض« غري قاب������ل للتغرّي، اإنَّ انفتاح الفرد  »مقدَّ

على عامله م������ن خلل »الفعل« كفيل بتحويل 

»العتقاد« اإىل حمّر�ض �سلوكي ومعريف..!!

خامتة

بداعية لي�ض رهناً  اإن امت������لك القدرة الإ

بالرت�سيمات اجلاهزة واملتناهية والتي تكاد 
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اأن تغدو مطلقة، ففي حالتنا املن�سودة »اإبداع 

بداع جميع الجرتاحات  املفاهيم« تخّطى الإ

أو الكليات  وىل ا التقليدي������ة م������ن املب������ادئ الأ

و�س������ولً اإىل النق������د ونقد العق������ل اخلال�ض 

و�س������ولً اإىل التفكي������ك حيث يغ������دو املفهوم 

املمار�سة الفعلية للعقل والتي حتيله اإىل ما مل 

ينتظره من ذاته! 

أو النتقال كان ل بد منه  هذا النعطاف ا

فلقد وىّل زمن الطوباوية وجت�ّسد اأمام العقل 

دوات التي ير�س������م بها  ميدان البحث عن الأ

حقائقه.

وهذا يحمل يف طياته العرتاف ال�رصيح 

من قب������ل العقل باأن املفه������وم يتعّر�ض للنمو 

أي�ساً، ومن هنا فاإن انهيار فل�سفات  وللفناء ا

نَّ 
أ أيديولوجيات ل يعني يف النهاية �س������وى ا وا

مفاهيم معينة قد جاء اأجلها.

اإن كينون������ة الفل�س������فة قائمة يف حقيقتها 

املتف������ردة واملتج�ّس������دة يف اإب������داع املفاهيم، 

ول ي�س������ريها اأن تعتدي التجارة والت�س������ويق 

واملعلوماتية على م�س������طلح املفهوم كو�سيلة 

لرتويج ب�س������ائعها بل اإن هذا يك�س������ف مدى 

حاجة واقعن������ا الراه������ن اإىل »املفهوم« ولكن 

بروؤية تتجاوز الفهم التقليدي الذي جعل من 

أ الهوية اجلامد،  املفهوم جمرد تطبيق ملب������دا

ولذل������ك فاإنَّ اإعادة ق������راءة املفهوم يف تاريخ 

الفل�سفة بدءاً من اأفلطون وديكارت وكانط 

نَّ  املفهوم  »اأفاهيم« 
أ وهيجل  اإمّنا  تربهن  ا

فه������وم عند دول������وز هو التق������اط موؤقت  )الأ

أ  للمفه������وم، اإنه املفهوم عندما يخ�س������ع ملبدا

نَّ للمفهوم �سورة ن�سبية ميكن 
أ الختلف( وا

تعديلها وال�س������تغال عليها، اإنَّ اإبداع املفهوم 

أو  أو العلمي ا ه������و امتلك للحَدث الفك������ري ا

أو التاريخي خارج كل متو�سع. الفني ا

هك������ذا يغ������دو املفهوم كائن������اً حقيقياً يف 
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أنه الذي يغني عن  أو ا لن اأدعي باأن ما �سوف اأقوله مل يخطر على بال اأحد ا

نه ال يغني طالب البحث  ن كثريين – فيما اأظن �س������بقوين اإليه – والأ �س������واه، الأ

عن ارتياد املراجع يف مظانها.

ن�س������ان العرب������ي احلا�رض معاناته  اأول ما فر�ض نف�س������ه علي هو معاناة االإ

أتع�ض حاالً من اجلد القدمي .  الفكرية واحلياتية التي جعلته ا

اأديب و�ساعر وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò
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❁
اأحمد عمران الزاوي
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ن�س������ان القدمي  كان اخلوف ميلأ حياة الإ

من ظ������روف الطبيعة ووحو�س������ها، اأما اليوم 

فاخلوف يكت�سحه اأكرث مما كان يكت�سح جده، 

�سود  اإنه اليوم ي�سكن يف غابات من الفكر الأ

وامل�ستقبل امللبد بالغيوم . 

مي������ان فيما م�س������ى ميت�ص دموع  كان الإ

املعذبني . 

وكان املظلوم يق������ول – وهو يتلوى حتت 

�سياط الظلم – �س������وف اأقف غداً على باب 

اجلنة واأمنع هذا الظامل من الدخول. 

ميان حتت  أم������ا اليوم فق������د جتم������د الإ ا

أ�ساعت بني النا�ص  النظريات الفل�سفية التي ا

اأن م������ن ينتظر العدالة يف غ������ر هذه الدنيا 

ف�س������وف ينتظر طوي������ًل  ول������ن يقب�ص غر 

الوهم. 

 ثواب������ت 
رّ

ه������ذا النهي������ار اليقين������ي غ������ر

العلقات تغراً جذرياً . 

دب تنربي تل������ك الكتل املطاطية  ففي الأ

أدب������اً فتدمر اخلليا  التي حت�س������ب نف�س������ها ا

املبدع������ة يف الق������ارئ وتنتقل ب������ه من عتمة 

فكرية اإىل عتمة اأخرى . 

ويف الفل�س������فة تكاث������رت النظريات التي 

ن�س������ان من������ذ اأن وجد قدر عليه  تدعي اأن الإ

اأن يبقى مقروناً اإىل عربة ت�سر به اإىل حيث 

ل يدري واأن ما جاء يف الكتب املقد�س������ة من 

جنة ونار، هو افرتا�سات طرحت لمت�سا�ض 

نقمة الكثري على القليل . 

ويف ع������امل العلوم ترددت ول تزال �رصخة 

أوبنهامير متلأ الكون »اإن املعركة  آين�ستاين و ا ا

ن�سان«.  القادمة �سوف تق�سي على الإ

بني القمم والوديان ما زالت تتمزق قدم 

ن�سان فل ميلك غري ما قاله املتنبي:  الإ

وم���ا اأرب����ت ع��ل��ى ال��ع�����رشي��ن �سني    

البقاء ط���ول  م��ن  مللت  فكيف 

جمي������ع من حوله وكل ما حوله ي�رصخ يف 

وجهه مكرراً مقولة ذلك الباحث الجتماعي 

»ل�س������ت اإل دودة حقرية اإنك م�سمار يف حذاء 

املوؤ�س�سات القت�سادية العابرة للقارات، فكل 

ما يعنيه وجودك ل يعدو ذلك القدر ال�سئيل 

من التما�س������ك والتعاون مع مليني امل�سامري 

لكي يبقى احلذاء قائماً«، لقد تغريت احلياة 

ج������وف ثواب������ت املعارف م������ر عليها  أيه������ا الأ ا

الزلزال فاأفقدها ال�سيطرة على ذواتها . 

النجوم التي ه������ي يف نظرك واعتقادك 

أنها  أثبتت نظريات العلم ا م�سابيح ال�س������ماء ا

جهنمات تلظى . 

لوان البديعة التي ين�رصها قو�ض  وقب�سة الأ
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لوان  قزح كم������ا ين�رص الطاوو�������ض عبقرية الأ

يف ذيله عاد بها نيوتن منذ اأكر من خم�س������ة 

قرون اإىل نظرية ال�س������وء املنك�رص يف مو�سور 

ال�سحاب . 

ن�س������ان اجلدي������د يحث اخلط������ا  نحو  الإ

كون متحي فيه العواطف وتخ�س������ع املفاهيم 

لقوانني العلم وجوداً و تف�سرياً . 

فالدم������اغ ال������ذي �س������درت من������ه حكمة 

احلكم������اء واإعجاز البلغاء وال�س������عراء مل يعد 

أثبت������ت قوانني العلم اأن  �رصاً مغلق������اً بعد اأن ا

جميع ما �سدر وما ي�سدر عنه لي�ض اأكر من 

تفاعلت كيماوية تن�سج يف مطبخ اجلمجمة 

ن�سان عن  واأن هذه التفاعلت هو ما مييز الإ

احليوان . 

فالبقرة امل�سرتخية يف احلقل جترت رجيع 

بطنها يف يوم ربيعي م�سيء تنزلق جميع ما 

يف احلقل من �س������ور الزهور وتهومي الفرا�ض 

ودندنة النحل وزقزقة الع�سافري فل يلت�سق 

مل�ض اإذ �رصعان  �س������يء منها بذلك الدماغ الأ

ما تنزلق عنه . 

أته البقرة  ن�س������ان فهو اإذ يرى ما را اأما الإ

ت�س������تقر الروؤى يف مكان ما بداخله حتى اإذا 

ابتعد عن احلقل ا�ستطاع اأن ي�ستعيد ال�سور 

اإياها، كما راآها. 

هذه امليزة ه������ي الذاك������رة والذاكرة من 

الذكر الذي هو حفظ ال�س������يء والقدرة على 

ا�ستعادته . 

ومثلم������ا كان الدم������اغ بذاكرت������ه و�س������يلة 

ن�سان والبقرة. التفريق بني الإ

 هو – مع الفارق – و�س������يلة التفريق بني 

ن�سان .  الذكي والغبي من بني الإ

فثمة من ينظ������ر اإىل احلياة بعني البقرة 

مل�ض .  ودماغها الأ

وثمة من ينظر اإليها بعني املدقق الناقد، 

فياأخذ ويعطي وي�ستفيد ويفيد . 

آرائي ل  اأتوجه بها اإىل  أن�رص ا أن������ا هنا اإذ ا ا

أبناء  من يعي�س������ون خري������ف حياتهم ب������ل اإىل ا

امل�س������تقبل القادمني اإىل حياة وا�سعة الطيف 

متعددة اجلوانب يتحتم على من ي�سعى اإليها 

�س������واك وال�س������خور  اأن يجتاز طريقاً من الأ

وامل�سدات . 

فاملثقف هو ذو الفطنة العارف بحاجاته 

من العلم والعمل. 

ويف حدي������ث ل������� »اأم احلك������م« بنت عبد 

َقاف فما 
َ
أَُكلَّم وث� املطلب:  »اإين َح�َس������ان فما ا

 )1(
أُعلَّم« ا

اخت�س������ار ملعن������ى الكتفاء م������ن الثقافة 

والأخلق. 
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أيها القارىء:  ا

بع������د اأن جتولت باخت�س������ار يف جمهرة 

ن�س������ان وخا�سة  املعاناة التي يعاين منها الإ

ن�س������ان العربي ويف حالت ت�سقق ثوابته  الإ

وا�ستعر�ست �رصيعاً بع�ض مذهلت احلياة 

التي ي�سطدم بها كل يوم . 

أنها  �س������وف اأركز عل������ى عناوي������ن اأرى ا

واجبة احل�س������ور دوماً مع املواطن العربي 

ن الدق������ة يف التعامل معها ت�س������كل الدرع  لأ

الواقي . 

هداف  والعناوي������ن اإياه������ا مرتامي������ة الأ

ق������لم اإجمال دون  فح�س������بي هنا روؤو�ض الأ

تف�سيل واخت�سار دون تطويل . 

- �رصاعنا مع ال�سهيونية قدر ل مفر منه . 

خري ن�سان الأ - العوملة والإ

- هل خرجنا من التاريخ 

- تلك املوا�سيع التي يحتاج كل منها اإىل 

كتاب اأوجز احلديث عنها مبا يلي: 

�رشاعنا مع ال�سهيونية قدر ل مفر 

منه

ننا نوؤمن باأن لن ي�سيبنا  أما اإنه قدر فلأ ا

اإل ما كتب اهلل لنا ) التوبة 9 /51 ( 

أناه يف  أن������ه مفرو�������ض فذل������ك قرا أم������ا ا وا

التاريخ. 

ول اإىل بلدنا على  حينما قدم نابليون الأ

راأ�ض جي�سه اجلرار قا�سداً بناء اإمرباطورية 

فرن�سية ت�سم اأق�سام هذا ال�رصق العربي وجد 

اأن م�رصوعه يحتاج اإىل طابور خام�ض ير�سد 

ه������ايل وينقل اإلي������ه عواطفهم  ل������ه حترك الأ

واأخباره������م فوقع اختياره على اليهود الذين 

كانوا  يعي�سون يف ظلل الأمم . 

وج������ه اإليهم نداءه امل�س������هور فكان بذلك 

أباط������رة الزمان يدعو  الن������داء اأول واأعظ������م ا

اليهود اإىل التجمع والتوجه نحو فل�سطني. 

قال يف النداء:  

أيه������ا  »اإىل ورث������ة فل�س������طني ال�رصعي������ني ا

أيها ال�س������عب الفريد الذي مل  �رصائيلي������ون ا الإ
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ت�ستطع قوى الفتح والطغيان اأن ت�سلبه ا�سمه 

أيها املعذبون املبعدون فاإن  ووجوده انه�سوا ا

فرن�سا تقدم لكم اإرث اإ�رصائيل. 

اإن فرن�سا ت�س������من لكم اإرثكم ومكانتكم 

بني �س������عوب العامل وت�س������من لك������م حقكم يف 

الوج������ود ال�سيا�س������ي ويف عبادة يه������ود طبقاً 

بد«. لعقيدتكم واإىل الأ

وبعد ن�س������ف قرن ح�رص نابليون الثالث 

فكرر اخلطة و�سار على اخلط اإياه . 

واأمر لهاران م�ست�س������اره ال�سيا�س������ي اأن 

ي�سع كتاب »امل�ساألة ال�رصقية« واأن يركز فيه 

مة اليهودية يف فل�س������طني فكان  على بناء الأ

مما قاله يف الكتاب: 

»اإنه وطنك������م القدمي يناديك������م اإن دعوة 

عظيمة حمجوزة لكم لتكونوا  ممراً حياً بني 

الق������ارات الثلث اإنكم �س������وف تكونون حملة 

وروبية التي �س������اهم بها جن�س������كم  املدنية الأ

العظيم«. 

غري اأن الظروف ال�ساخنة التي انطلقت 

من قماقمها يف اأواخر القرن التا�س������ع ع�رص 

أ�سا�س������ياًَ يف خرائط  جعلت العامل يتوقع تغرياً ا

أ�س������باب حرب كونية بداأت تنت�رص  الدول واأن ا

منذ خواتيم ذلك القرن . 

واليهود – قبل غريهم – اأح�سوا بنق�سان 

وك�س������جني ال�سيا�س������ي فاندفعوا مغتنمني  الأ

جمي������ع الفر�ض نحو فل�س������طني م�س������قطني 

جميع البدائل املعرو�سة الربازيل – اأوغندة 

– العري�ض – جنوب اأفريقيا . 

وهريتزل ذلك ال�سحفي النم�ساوي ال�ساب 

ج������اب ال�رصق والغ������رب بديناميكية ل تتعب 

ول تلهث با�س������طاً حجج الدعوة ال�سهيونية 

اأمام رجال احلكم وال�سيا�س������ة والثقافة مثل 

ب�سمارك وغليوم الثاين وال�سلطان العثماين. 

وروت�سيلد ولويد جورج وبلفور و�سموئيل 

أم������ث������ال������ه������م                       وب������ت������ل������ز وت�����������س�����م�����ربل�����ن وا

 من �سخ�سيات ذلك الزمن التي كانت حتمل 

مفاتيح احلرب  وال�سلم وتن�رص على مكاتبها 

خرائط الأمم تعبث فيها كما ت�ساء. 

واأخرياً ا�س������تقرت عيناه عل������ى بريطانيا 

فت�س������مر عنده������ا واأطل������ق كلمته امل�س������هورة 

 التي يجب 
)2(

بريطانيا هي نقطة اأرخميد�ض

أ الدافعة  تطبيق عندها مبدا

أ�س������هر حت������ى انتزع من  فل������م مي�ض غري ا

وزير امل�س������تعمرات الربيطاين  ت�س������مربلن – 

– قراراً تبنت فيه حكومة بريطانيا مقررات 
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اليهود يف موؤمتر بال الذي عقد يف عام 1897 

م التي كان اأهمها قيام وطن قومي لليهود يف 

فل�س������طني لذلك حينما ا�ستلم وايزمن قيادة 

احلركة ال�س������هيونية بع������د موت هريتزل  يف 

�س������نة 1905 وجد الطريق الدبلوما�س������ي اإىل 

فل�س������طني ممهداً، فلم يك������ن وعد بلفور غري 

خرية لتفاق هريتزل مع ت�سمربلن  اللم�سة الأ

واأول امللم������ح التنفيذي������ة ملق������ررات موؤمتر 

لندن. 

ومن اأج������ل زيادة الطلع وبالخت�س������ار 

�س������وف اأعر�ض عناوين املراح������ل التي مرت 

بها احلركة ال�س������هيونية حت������ى ولد الكيان 

ال�سيا�سي ال�سهيوين عدو العرب امل�سريي. 

مل  آ- ال�سهيوني���ة الديني���ة: مرتبطة بالأ ا

امل�س������ياين اأي عودة م�س������يا وهي الفكرة التي 

حفظوها من �سفر التكوين والتي مل تكن جزءاً 

أ�سا�سياً من �سيا�ستهم اإل يف القرون املتاأخرة  ا

�سبانية على  حينما ق�ست حماكم التفتي�ض الإ

كث������ري منهم وهاجر من بقي حياً اإىل �س������فد 

ليكون������وا مركزاً اإ�س������عاعياً للعقيدة والثقافة 

اليهوديتني. 

وعندما دخلوا �سفد وجدوا اأن الظروف 

مل تن�سج بعد فتعاي�س������وا مع العرب املقيمني 

دون خ������لف مرجئني التنفيذ اإىل حني توفر 

الظروف املنا�سبة . 

ب- ال�سهيوني���ة ال�سيا�سي���ة:  ولدت منذ 

أوائل ثمانينات القرن التا�س������ع ع�رص على يد  ا

هريت������زل ففي كتابه الدول������ة اليهودية الذي 

اأ�سدره يف عام 1884 م اأعلن امل�سري يف خط 

وخط������ة الدولة وكان اإعلن������ه هذا يف »بال« 

بعام 1897 م . 

ومن الواجب النتب������اه اإليه:  اأن هريتزل 

مل يك������ن مت�س������وفاً ومل يكن لهوتي������اً ومل تقم 

أ�س�������ض دينية بل قامت باملقولت  دعوته على ا

التالية:  

أينما وجد اليهود ي�سكلون �سعباً.  - ا

أينما وجدوا هم م�سطهدون .  - ا

أينما وجدوا هم غري قابلني اأن يندجموا  - ا

مع غريهم من ال�سعوب . 

لذلك اأعلن وحدد احلوامل الجتماعية 

التي تقوم عليها الدعوة وهي :  

آ – رف�ض الندماج مع اأي �سعب  ا

ب- خل������ق دولة يهودية يتجمع فيها يهود 

العامل . 

ج- ينبغي اأن تقوم الدولة على مدى فارغ 

لكي يتحقق ا�ستقلل اليهود . 
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ومع اأن الدولة اليهودي������ة قامت بكيانها 

ال�سيا�سي عام 1948 تنفيذاً لوعد بلفور فاإن 

احلامل الثالث وه������و املدى الفارغ مل يتحقق 

 .
)3(

هداف ال�سيا�سية لذلك ظل يف واجهة الأ

فف������ي الجتماع ال������ذي عق������د يف لندن 

لتح�س������ري ع������دوان 1956 ا�س������تطاع الوفد 

ال�سهيوين برئا�سة بن غوريون اأن ينال ح�سة 

من الغنائم حيث وافقت بريطانيا وفرن�س������ا 

تية:   على مطاليب الوفد الآ

تدويل منطقة القناة »و�سع خليج العقبة 

�رصائيلية«  وم�سائق تريان حتت ال�س������لطة الإ

ت�س������فية اجلن������وب اللبن������اين م������ن »الطائفة 

�س������لمية« توطني الفل�سطينيني يف �رصقي  الإ

ردن .  الأ

ومما يجب التذكري به ما اأذيع يف �سباح 

22 / 4 / 2000 اأن حي������در عب������د ال�س������ايف 

مريكا  اأعلن ان�س������حابه من الوفد املفاو�ض لأ

أنه �س������وف يعقد موؤمتراً  برئا�س������ة عرفات وا

�س������حفياً يحتج فيه على التوجه نحو توطني 

 .
)4(

ردن الفل�سطينيني يف الأ

ج���� - ال�سهيونية اليهودي���ة:  هي التكتل 

اليهودي الذي فر�سه عاملن:  

أولهما – اقتناع اليهود باأنهم �س������عب اهلل  ا

املتميز عن بقية ال�سعوب 

الث������اين – معاداة الكني�س������ة لهم ب�س������بب 

 .
)5(

�سلب امل�سيح 

لذلك:  

عكفوا طول تلك املدة على تف�سري »عزرا« 

و »نحميا« و»التلمود« 

د – اإ�رشائي���ل احلالي���ة:  ه������ي اخلط������وة 

وىل لتحقيق وج������ود اإ�رصائيل  ال�سيا�س������ية الأ

التوراتية . 

�رصائيلية تلتزم باأمرين ل  فالع�س������كرية الإ

انحراف عنهما ول م�ساومة عليهما وهما:   

أنها حلماية اإ�رصائيل من  - ظاهري يعلن ا

عداء .  الأ

- باطني وه������و تفكيك ال������دول العربية 

و�رصذمته������ا اعتماداً على ن�س������و�ض توراتية 

وف������رت الغط������اء الديني له������ذا الجتاه، كما 

رهاب التي  �سناف الإ وفرت الغطاء الديني لأ

مار�سها اليهود قدمياً وحديثاً . 

لقد ر�س������م بن غوريون من������ذ وقت مبكر 

حدود دولة اإ�رصائيل معتمداً على الن�سو�ض 

التوراتي������ة فراأى اأن على اإ�رصائيل اأن ت�س������م 

جنوب لبنان حتى الليطاين وجنوب �س������ورية 

ردن وفل�سطني و�سيناء .  وكامل الأ

وينبغي على احلدود ال�سمالية اأن تخرتق 
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ن مدينة حماه  حم�ض واأن ت�س������م حم������اه لأ

ر�ض كنعان ) عدد  هي احلدود ال�س������مالية لأ

�سحاح -34 (  – الإ

ومن اليهود من يطالب اليوم بكل �سورية 

حتى تركيا كما يطالب بقرب�ض . 

 هو الذي برر 
) 6 (

هذا املنظ������ور الّتاريخي

أيه������م – جميع املذابح »دير يا�س������ني«   – يف را

»بح������ر البق������ر« »قبية« »قانا« جن������وب لبنان 

وغزة حديثاً . 

»العن�رشي���ة املتوح�س���ة �س���د العرب 

الفل�سطينيني« 

وه������و – اأي املنظ������ور التاريخي – الذي 

الت������زم به ق������ادة اليه������ود اأقنع ق������ادة الغرب 

فالتزموا بدعمه وتاأييده علناً ودون اأي وجل 

دميوقراطي وعلى راأ�ض اجلميع ويف املقدمة 

مريكي .  الذئب الأ

حتى »مريكل« التي يته������م اليهود دولتها 

»بالهولوكو�س������ت« اأعلنت تاأييدها للت�رصفات 

ال�س������هيونية دون �رصط، ذلك من على منرب 

مانة  الكن�س������يت يف 2008/3/19، غري اأن الأ

العلمية تلزمنا اأن نقول:  

- م������ا كان جلهود هريت������زل ووايزمن اأن 

تثمر. 

- وما كان لوعد بلفور اأن يرى النور 

�س������م  - وما كان لذلك الفكر التوراتي الأ

اأن يت�سدر �سيا�سة الغربيني 

ما كان ذلك ليح�سل 

لو مل يك������ن املناخ العربي ال������ذي ارتكبت 

أ  اجلرمية على اأر�س������ه تعي�س������اً يتاآكله ال�سدا

والتخلف احل�ساري . 

خطب������وط الغربي على   لق������د الت������ف الأ

اجل�سد العربي فمنعه عن اإدراك املخاطر . 

هذا الرتدي اأو هذا الت�س������ظي هو الذي 

هدف اإليه هريتزل يف موؤمتر بال حيث قال 

حرفياً:  

»اإن ما يلزمنا لي�ض الدولة العربية املوحدة 

تراك ولكنها  بل البلد العربية املحررة من الأ

مارات  ال�سعيفة املق�س������مة اإىل العدد من الإ

�س������يطرتنا واملحرومة من  الواقع������ة حت������ت 

اإمكانيات الحتاد �سدنا«. 

ول������ول هذا ال������رتدي مل������ا كان يف مقدور 

ول« اأن يجتمع مع وايزمن ب�سدد  »في�سل الأ

اليهود مرتني. 

وىل يف 1918 مل������دة �س������اعتني اتفق������ا  الأ

فيها على التعاي�ض يف فل�س������طني بني العرب 

واليهود . 
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الثانية يف 3 يناي������ر 1919 حيث اعرتف 

أيده .  في�سل بوعد بلفور وا

 وبع������د الجتماع الثاين  ب�س������هرين فقط 

أر�سلها اإىل  عزز  اعرتافه بالوعد يف ر�س������الة ا

فرانكفورتر«  »فيلك�ض  ال�س������هيوين  القا�سي 

ع�سو الوفد اليهودي اإىل موؤمتر فر�ساي . 

تلك احلوادث التي وردت بالتف�س������يل يف 

�س������ف –  مذكرات وايزمن التي هي – ويا للأ

وقائ������ع تاريخية تبني كيف كنا وكيف كانوا.. 

أ�س������باب ما �رصن������ا اإليه وما  وبالتايل حتمل ا

�ساروا اإليه . 

فال�سعب العربي كان غائباً غيبة منقطعة 

مل يتخللها غري ن�س������اط امللك العربي الذي ل 

ميكن اأن يكون و�ساماً تاريخياًَ . 

يف حني ميتلىء امل�رصح ال�سيا�سي الدويل 

بالوجود ال�س������هيوين اجلاد الدوؤوب وراء كل  

ت�رصف وكل كلمة . 

وال�س������ابط »لورن�ض« ال������ذي اأطلق عليه 

نه كان يف نظرهم  العرب »لورن�ض العرب« لأ

أنه كان واحدة من  �سديقاً وفياً لهم، يف حني ا

الدمى ال�س������هيونية التي ت�سدر اأ�سواتها مع 

معدة اليهود . 

خري : ن�سان الأ العوملة والإ

خري  ن�سان الأ أو الإ العوملة و نهاية التاريخ ا

مفهومان ولدا بعد اأفول النظام ال�س������رتاكي 

قامت ال�س������رتاكية على اكت�س������اف اأمميتني:  

غنياء« فمعاناة  اأممي������ة الفقراء »واأممي������ة الأ

غنياء  الفقراء واحدة يف كل مكان و�سعادة الأ

أ�سباب  واحدة يف كل مكان ومثلما هي واحدة ا

أ�سباب الغنى.  الفقر واحدة ا

والفق������ر والغن������ى – واإن كان������ا اأقنومني 

متناق�س������ني فق������د اتفقت على �س������يانتهما 

ورعايتهما �س������لطتا الدين والدنيا يف جميع 

الع�سور. 

فالنظام الطبقي اأوج������ده وحماه تواطوؤ 

رجال الدين ورجال احلكم . 

حي������ث اأدخلوا يف عقائ������د النا�ض اأن اهلل 

الذي قدر الفقر والغنى قدر اأن يرث الفقر 

غنياء.  أبناء الأ أبناء الفقراء واأي يرث الغنى ا ا

فال�س������رتاكية الت������ي تنبه������ت اإىل زي������ف 

واأخطار »تلك الأممية« دعت اإىل اإ�س������قاطها 

أقام������ت البدي������ل الجتماعي وه������و اأممية  وا

الطبق������ة  العاملة مرتافقة مع التع�س������اء من 

املثقف������ني ال�رصفاء واجلنود الفقراء وفلحي 

ر�ض و�سغار الك�سبة .  الأ

غ������ري اأن تل������ك الأممي������ة الت������ي توجهت 

اإىل عم������ال العامل وتع�س������ائه مطالب������ة اإياهم 

مل تلغ من الوجود خ�سو�س������يات 
 )7(

بالحت������اد
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الأمم يف »الهوية واللغ������ة والتاريخ والوطن« 

يف حني اأن العوملة احلديثة:  

عمدت بعد �س������قوط النظام ال�س������رتاكي 

اإىل  الن������داء باأممية جديدة واإن�س������ان جديد 

خري الذي هو نهاية التطور  ن�س������ان الأ هو الإ

ن�س������انية فالأممية – كما تراها –  وكمال الإ

هي حرية حيتان املال والقت�ساد اأن جتوب 

أ�سواق العامل دون اأن تعرت�سها حدود  اأموالهم ا

أو قيود .  ا

واحلري������ة كم������ا تراه������ا يج������ب اأن تكون 

بواب حممية من جميع القوانني  مفتوح������ة الأ

ت�������رصح مثلما ت�س������اء يف اأج������واء يلتهم القوي  

غنى  فيها ال�سعيف ويقع الغني بني براثن الأ

أباح  وي�س������ود بني النا�ض قانون ال�سمك الذي ا

قوى  لقويه اأن ياأكل ال�س������عيف حتى ياأتي الأ

فيلتهم القوي .  

الطبقة  مار�س������تها  التي  والديكتاتوري������ة 

العامل������ة كان������ت تقف عند ح������دود الدول ل 

تتعداها مقت�رصة على تاأمني م�سالح ال�سعب 

�سمن الدولة ال�سرتاكية .

اأما ديكتاتورية العومل������ة فهي ديكتاتورية 

ال�سوق التي جتاوزت احلدود وال�سعوب لتفر�ض 

وطان.  ال�سلطان على جميع الأمم والأ

أ�س������مايل يف نظره������ا هو  ن�س������ان الرا فالإ

احل�س������يلة النهائية لل�������رصاع التاريخي بني 

ن������واع التي عرفتها الب�رصي������ة يف تاريخها  الأ

الطويل لذلك هو »الكمال« الذي �سعت اإليه 

ن�س������انية وهو »نهاية« املط������اف على هذا  الإ

الكوكب. 

كيف �سارت العوملة اأمركة

�س������باغ و�س������قوط الوج������ه  قب������ل زوال الأ

امل�س������تعار �س������اد طرح فكري مفاده:  مبا اأن 

جميع القارات اأ�س������بحت بعد تطور و�س������ائل 

ر�س������ال الف�سائي  علم والإ املوا�س������لت والإ

ر�ض قرية �س������غرية  جمتمعاً واحداً وغدت الأ

ر�ض يخ�سعون  يف الكون، ومبا اأن �س������كان الأ

لظ������روف طبيعية واحدة تتك������رر يف كل عام 

ويج������رون يف مراحل حياتية واحدة »طفولة، 

�سبا، �سباب، كهولة، �سيخوخة، موت« لذلك 

تقت�س������ي م�سلحتهم اأن يعي�سوا يف ظل نظام 

اجتماع������ي واح������د، خ������ل من التق�س������يمات 

وقد اأطلقوا 
 )8(

اجلن�س������ية والدينية واللغوي������ة

عل������ى هذا النظام ا�س������م »الكوكبة« اأي دعوة 

�س������كان هذا الكوكب اإىل العي�ض يف ظل نظام 

عاملي واحد . 

علم عززت هذا الجتاه  ولعل و�سائل الإ
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نرتني������ت« التي عجلت  وخا�س������ة »�س������بكة الإ

بعاملية املواطن، تلك الو�س������يلة العجيبة التي 

ن�سان  ن�سان يف كل مكان اأن يرى الإ مكنت الإ

خر وي�س������معه يف كل م������كان يظهر فيه اأو  الآ

يتكلم منه. 

كذلك ال�سينما وعامل ديزين. 

مريك������ي يف هولي������ود تزي������د  فالفيل������م الأ

نفقات تاأليفه واإخراجه وتوزيعه على �س������تني 

خرى  مليون دولر مما اأعجز املوؤ�س�س������ات الأ

عن املناف�س������ة فاكتفت ب�رصاء حق عر�سه يف 

مريكي اأن يغزو  �سالتها، مما مكن الفيلم الأ

�سالت العر�ض يف العامل . 

و�رصيط الفيديو وورلد ديزين وقوة الردع 

وخا�س������ة الطريان الليلي والطريان بل طيار 

مريكية اأن ت�سل  ذلك جميعه اأمكن الذراع الأ

اإىل بقاع العامل كافة لذلك:

مل مي�ض غري هزيع من الوقت حتى يتبني 

مركة. اأن الكوكبة تعني الأ

فقد ظه������ر للنا�ض جميعاً اأن امل�س������تفيد 

نه  كرب من املجتم������ع الكوكبي هو اأمريكا لأ الأ

يخلو من القيود اجلمركية ومن قوانني حماية 

نه ميكن من  القت�ساد اخلا�س������ة بالدول ولأ

رقى  قوى ع�سكرياً والأ ال�سلطة وال�س������يادة الأ

مركة هي  غنى اقت�سادياً فالأ تكنولوجياً والأ

مريكي على العامل باأ�سلوب  منوذج الأ تعميم الأ

مريكا من الو�سائل ما  �س������اعق وقد توافر لأ

مكنها من ب�س������ط هذا املفهوم وتعبئة و�سائل 

ع������لم به حتى غدا م������ادة اإعلمية يومية  الإ

واأ�س������بح يف نظر الكثريين وافداً مفرو�ساً ل 

�سبيل لجتنابه.

مريكي���ة املعتم���دة  اأم���ا الو�سائ���ل الأ

فهي:

1- القوة القت�سادية ال�سخمة وخا�سة 

أبرز الو�س������ائل  الزراعي������ة الت������ي كانت م������ن ا

فامل�س������احة الزراعية الوا�سعة واملناخ املواتي 

جعلها تت�س������در بلدان العامل بالنتاج الزراعي 

وجعلها قادرة على ربط الدول بعجلتها.

اإن الحتاد ال�س������وفيتي  كان فيما م�سى 

نتاج الزراعي  ول يف الإ يرتبع عل������ى املركز الأ

ولك������ن تراجع فيما بعد وافرت�س������ته احلاجة 

فقاي�ض على ا�سترياد القمح من اأمريكا بكثري 

من المتيازات ال�سيا�سية.

 والبل������دان التي تعتمد على القت�س������اد 

مريكي يكف������ي اأن تهزها اأمريكا مثلما يهز  الأ

ثمار  أ�س������جاره لكي تت�س������اقط الأ الب�س������تاين ا

ن فقدان ال�ستقلل القت�سادي  النا�سجة لأ

اأدى اإىل فقدان ال�ستقلل ال�سيا�سي. 
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ث������م التقدم التكنولوج������ي الذي دخل يف 

أ�سا�سياً يحقق الدقة والتجان�ض  احلياة عن�رصاً ا

والنمطية وال�رصعة واخت�سار الزمن.

مريكية   لقد �س������يطرت التكنولوجي������ا الأ

على جميع وجوه الن�س������اط من ثقافة وجتارة 

و�س������ناعة حتى ال�سلوك اليومي اأ�سبح اليوم 

مبنياً على مذهلت التكنولوجيا. 

أية دولة عن  لذلك:  وملّا مل تعد ت�س������تغني ا

التكنولوجيا وقوانني التكنولوجيا وتطبيقاتها 

العملية متوافرة  يف اأمريكا اأكر من �س������واها 

كان ل مفر اأمام تلك الدول من اأن ت�ستعطي 

فتعطى متنازلة لقاء ذلك عن كثري من وجوه 

ا�س������تقلها ال�سيا�سي والقت�سادي ومربوطة 

مريكية .  برباط حمكم اإىل ال�سيا�سة الأ

هذا يف�رص ما يدور يف الأمم املتحدة . 

فالدول مب������ا فيها العربية حتى العظمى 

الت������ي كانت جتاه������ر يف معار�س������تها للنفوذ 

مريكي تخلت عن مواقفها وانطوت حتت  الأ

اإبطه . 

و�سادت �سيا�سة اأمريكا يف بقاع العامل، اإذ 

اأ�سبحت اأكرية الدول تابعة لوزارة اخلارجية 

مريكية .  الأ

مل���اذا ح�رشن���ا يف العرب���ة الثالث���ة؟ وه���ل 

ميكن للع���رب اأن يتفادوا العوملة؟ اإن ح�رصنا 

يف العربة الثالثة من قطار احل�س������ارة حيث 

اخلب������ز القليل وامل������اء القلي������ل والهواء غري 

عليل. 

وربطنا دون ا�ست�س������ارتنا بعجلة العوملة.  

وحتوي������ل بلدانن������ا و�س������عبنا اإىل فوهة كبرية 

م�ستهلكة . 

ذلك جميع������ه كان نتائج حتمية ملقدمات 

تاريخي������ة يتح������دث التاريخ عنه������ا ب�رصاحة 

وجهارة كما يلي:  

اأوًل:  ان�سغلن���ا باملا�س���ي ف�سغفنا به حبًا 

وع�سنا فيه زهوًا وفخرًا . 

فذهلنا عن حا�رصنا وما ينبغي اأن يكون 

عليه لكي ي�س������تطيع حمل ما هو مقبل اإليه، 

ويكفي النظر ال�رصيع اإىل التلفزيون وال�سينما 

أ وي�سمع  علم كافة، لريى ويقرا وو�س������ائل الإ

أه وي�س������معه ال�سابقون، لقد  ما كان يراه ويقرا

ن�س������ان اجلديد على �سطح القمر  م�س������ى الإ

ْحرف الريا�س������ية ال�س������ماء اأجواز  وفك بالأ

الف�س������اء واأ�رصار امل������اء، ونح������ن مل نغادر يف 

اأفكارنا ومطاحمنا قعقعة ال�سيوف ومل تتجاوز 

مداركنا ظهور اخليل والبغال.

ج������داد الذي رفعوا  اإن كونن������ا اأحفاد الأ
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ر�ض  رايتهم ون�������رصوا ثقافتهم عل������ى اأمم الأ

ثمانية ق������رون مل يدفع ولن يدفع عنا �س������بح 

التحدي . 

وبدلً من ترديد الق�س�������ض اخللبة عن 

طرد الروم من بلد ال�سام وطرد الفر�ض من 

ندل�ض ون�رص العدل  العراق وافتتاح م�رص والأ

والعلم العربي������ني اللذين بذل اإىل الأمم دون 

م������ّن ول اأذى كان علين������ا اأن نحدق يف عيني 

حا�رصن������ا لرنى ك������م تخلف اقت�س������ادنا وكم 

تاآكلت بنيتنا الجتماعية ب�س������بب الت�سققات 

الطائفية والعائلية والع�سائرية . 

نعم:

نحن اأول من بنى املجتمع املتعدد . 

وم�������رص  وبغ������داد  دم�س������ق  وحوا�رصن������ا 

ندل�ض عا�ست الزدهار يف ظل جمتمعات  والأ

تلق������ت فيها جميع الطوائ������ف ويف التجمع 

أبناوؤه - على خمتلف  القومي الذي تقا�س������م ا

طوائفهم - م�س������اعر ال�������رصاء وال�رصاء على 

ال�سواء، واملواطن العربي الذي قزموه وطووه 

و�س������غطوه واغتالوا حقوق������ه الطبيعية، هو 

ن�س������ان واعتربها من  اأول من قد�ض حقوق الإ

حقوق اهلل . 

»اإن كلم������ة حق تقولها يف وجه حاكم ظامل 

تعدل ال�سلة والعبادة« )حديث �رصيف( 

»ل تكن عبد غريك وقد خلقك اهلل حراً« 

) علي بن اأبي طالب ( 

»ل توجد نعمة فائ�س������ة اإل واإىل جانبها 

حق م�سيع« ) علي بن اأبي طالب ( 

وقانون:  من اأين لك هذا ؟ 

هو اأحد الد�س������اتري التي و�سعها الفاروق 

ملحا�سبة الثورة امل�سكوك فيها . 

ذلك جميعه:  

اإن ا�س������تطاع اأن يكون حافزاً لن ي�ستطيع 

اأن يكون حا�رصاً . 

ثانيًا:  اإ�رشائيل بعد انتفا�ساتها املتتالية 

ربعة مايني. مل تتجاوز الأ

ونحن مع ما لقين������اه ونلقاه من النكبات 

 وانت�رصنا على 
)9(

جتاوزنا الثلثمئة ملي������ني

أربعة ع�رص ملي������ون كيلو مرت مربع فما يزال  ا

قرارنا متعدداً وهدفنا م�س������تتاً وكلمتنا غري 

واحدة نح������ارب فرادى، ونفاو�������ض فرادى، 

ونعقد التفاق������ات ف������رادى، والتاريخ الذي 

ه  تتعلم منه الأمم مل نفد منه �س������يئاً وقد ملأ

الغبار، حتى لو نف�سناه وفتحناه على العهد 

أننا اليوم مثل اأجدادنا واإن  الطوائفي لوجدنا ا

الغربيني مثل اأجدادهم )يف ذلك العهد(. 
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لقد كانت كل مدينة ت�سكل مملكة متوترة 

خرى . العلقات مع املدن الأ

وروبي������ون عوائق حتول  لذل������ك مل يجد الأ

دون اكت�ساح تلك امل�س������وخ امللكية واحداً اإثر 

خر .  الآ

ثالث���ًا:  اإن خطر العومل���ة يت�ساقط علينا 

من القنوات التالية:  

- ا�س������تخذاء ال�س������ناعات الوطنية اأمام 

خرية  جنبية مما جعل تلك الأ ال�س������ناعات الأ

أ�سواقنا وتطرد ب�سائعنا .  تكت�سح ا

- ا�ستخذاء الثقافة القومية حيث اأ�سحى 

العربي بل هوية ثقافية ول تاريخ فكري ول 

لون ح�س������اري مّما �س������هل احتواءه من الغري 

ثقافًة وفكراً . 

- قبولنا مبا ترمينا به العوملة من نعوت 

التخلف وال�س������مم احل�ساري دون اأن نقاوم 

أو نقوم بردات فعل ح�س������ارية حترر  ذل������ك ا

ثقافتنا   وتاريخنا من القيود املفرو�سة . 

رابع���ًا:  اأم���ا مواجه���ة العومل���ة يف عاملن���ا 

العربي فيمكن اأن ن�سع فيه ت�سورات عديدة 

على اأن ي�سبقها التمهيد التايل:  

تعر�س������ت ال�سخ�س������ية العربي������ة مثلم������ا 

تعر�ست �سواها اإىل ظروف »التوقد« وظروف 

»اخلمود«. 

فالظروف املو�سوعية من �سلب واإيجاب 

أ�س�������ض ونظم زمانها دون  يجب اأن تقراأ على ا

أو تطلع خيايل اإىل  تتبع ببغاوي اإىل املا�س������ي ا

امل�س������تقبل ونعني بالظروف املو�سوعية هي 

احلال������ة الجتماعي������ة حمتوي������ة جميع وجوه 

ن�س������اين من ثقافة و�سيا�سة وعلم  الن�ساط الإ

وحكم . 

فاملقيا�ض احل�س������اري هو مقدار تفاعل 

م������ة مع الظ������روف املو�س������وعية املتطورة  الأ

اأممياً . 

لق������د عرفنا م������ن التاري������خ اأن الزمن ل 

يقف. 

م������ة التي تنغلق على نف�س������ها وتقطع  فالأ

ال�س������لت مع التط������ور جتف منه������ا احلياة 

وتتجعد مثل زهرة انقطع عنها املاء .

ونهر احلياة، مدين بدوام تدفق النظيف 

اإىل الروافد من جانبيه.  

والرافد الذي ينقطع توا�س������له مع النهر 

تاأ�س������ن مياهه، وينعدم تاأثريه احل�ساري ول 

يعود اإىل موقعه اإل اإذا كان ذاتي النبع وعكف 

�سواك  على تنظيف امل�س������ري من احل�سى والأ

وامل�سدات . 

اإن جلمي������د الظ������روف، جثم������ت عل������ى 
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الروافد العربية فاأقفر النهر احل�ساري من 

التدفق ومع اأن الروافد ذاتية الينابيع لي�ست 

جمهولة ول م�ستودعة فلن تعاود جريانها اإل 

�سواك  ومت التوا�سل الكرمي بني  أزيلت الأ اإذا ا

الينبوع والرافد والنهر. 

اأما ت�سوراتنا حول ما ينبغي اأن نقيم من 

ال�سدود اأمام طوفان العوملة فهي كما يلي:      

اآ-امتناعنا عن النبهار باإجنازات الغرب 

يديولوجي  ليتحقق لنا ال�ستقلل الثقايف والأ

وال�سناعي . 

قليمي������ة  والإ الطائفي������ة  ب-حمارب������ة 

والع�س������ائرية ودع������وة املواطن������ني جميعاً اإىل 

احل�سور الوطني والقومي . 

أية اأمة، ل������ن تنه�ض اإل بجهود  م������ة، ا فالأ

أبنائها جميعاً، دون ا�ستثناء، فغياب املواطن  ا

العربي عن م�س������اكل احلي������اة وتعبئة احلياة 

أثر كبري  بتواف������ه الهتمامات اليومية كان له ا

يف التخلف الذي تر�سف باأغلله. 

ج�-الع������رب يعي�س������ون بعقلي������ة الق������رون 

ال�سابقة بعقلية حياة القبائل 

كل قبيلة عكفت على اأ�سنامها تتعبد لها 

من دون اهلل . 

اأ�س������نامهم »جامعة  ف�س������واء كانت كعبة 

فريقية«    الدول العربية« اأم »جامعة الدول الإ

اأم »جامعة الأمم املتحدة« 

فهم بحاجة اإىل ابن عبد اهلل من جديد 

لكي يعيد الوحدة والتوحيد . 

د-وباجلمل������ة وب������كل اخت�س������ار وب������كل 

�رصاحة. 

م������ة قائمة اإن مل  لن تق������وم لهذه الأ  -1

تتوحد كلمة ال�سعب ويطاح باملتخنثني الذين 

جنبي  أل�س������قوا على الكرا�س������ي بالل�سق الأ ا

وثبتوا عليها بالرباغي امل�ستوردة .

احل�سان هي العفيفة عزباء ومتزوجة.     -1

والثقاف هي املثقفة التي اأغنتها ثقافتها عن اأخذ العلم من الغري.

اأرخميد���س:  م��ن �سرقو�سة _ �سقلية عا�س يف القرن الثالث قبل امليالد ريا�س��ي عظيم و�سع ن�سبة قطر الدائرة اإىل   -2

ج�سام املغمورة باملياه. حميطها وله مبداأ م�سهور هو مبداأ اأرخميد�س الذي در�س فيه و�سعية الأ

�سرائيل��ي يكرث اليوم حول توطني الالجئني حيث هم وترحيل الباقني من  فل�سطني لكي ل يبقى فيها  اإن اللغ��ط الإ  -3

غري اليهود.

من املوؤ�سف اأن املوؤمتر مل يعقد ، واأ�سباب ذلك ل تزال جمهولة.  -4

الهوام�ش
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ا�ستمر العداء حتى منت�سف القرن التا�سع ع�سر ثم زال باأ�سباب �سيا�سية.  -5

وكل��م الرب مو�سى قائاًل اأو���س بني اإ�سرائيل وقل لهم: »اإنكم داخلون اإىل اأر�س كنعان التي تقع لكم ن�سيباً، اأر�س   -6

كنعان بتخومها تكون لكم ..« )2-1/34(.

يا عمال العامل احتدوا.  -7

دم واآدم من تراب.  ممية، مع الفارق، وردت يف احلديث:  كلكم لآ هذه الأ  -8

ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوباً َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا.. ( )احلجرات 13/49( نَّا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِ َها النَّ َيُّ
ية:  )َيا اأ والآ

عدد العرب اليوم ثالثمئة وثالثون مليوناً.  -9

¥µ
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ت�ص������رك اأجنا�س اخلطاب الثقايف جميعا يف ا�ص������تخدام ال�ص������ورة، وهي 

أ�صكال  أنها اأعلى ا ت�ص������رك جميعا مع الفن واملو�صيقى والت�صكيل والعمارة، يف ا

أنها يف الوقت نف�ص������ه  أنها جميع������ا نتاج قدراتنا الب�رشية، ويف ا الثقاف������ة. ويف ا

نقد ملجتمعنا احل������ايل. واإن كان عمل هذه الوظيفة النقدية، يتغري من حقبة 

أو  خرى. وهذا �ص������اهد اإثبات على اأهمية ال�ص������ورة والكلمة معاً، مفردتني ا لأ

أينا للف�ص������ل بني جمالية ال�ص������ورة واإبالغيتها، بل  جمموعت������ني، ول وجه يف را

اأديب وناقد جزائري )جامعة عنابة(.

العمل الفني: الفنان  ر�سيد �سمه.

❁

ò

ثقافة ال�صورة واإثنوغرافيا االت�صال

بالغة الفنون وروعة امل�صهد والعمارة

❁
د. حفناوي بعلي
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بالغية، على  لوجه لتقدمي اجلمالية على الإ

نحو ما يزع������م بع�ض الدار�س������ن. فاإن اأهم 

ما ينبغي مالحظته مثال ا�س������تعمال ال�سور 

الكلية خا�س������ة، يف �س������تى اأجنا�ض اخلطاب 

أن�ساأت درا�سة العالقة  الثقايف املعا�رصة، كما ا

بن اللغة والثقافة فرعا جديدا، تتنامى فيه 

�س������هامات يوماً بعد يوم، وهو ما ي�سمى ب�  الإ

»اإثنو غرافيا الت�سال«. اإذ بدرا�سة العالقة 

ن اأر�سا  بن ال�س������ورة والثقافة تبدو حتى الآ

جدي������دة، مل حتدد حدوده������ا ومل تعلم معاملها 

بعد. 

العالق���ة ب���ن ال�ص���ورة والثقاف���ة.. 

ال�صورة عالمة واأيقونة �صيميائية 

ما زالت درا�سات ال�سورة من املنظورات 

الثقافية عل م�ستوى امل�سمون وال�سكل بعيدة 

بع������دا بالغا عن تطور نظرية ما. هذه احلال 

تدعونا اإىل الت�ساوؤل عن العالقة بن ال�سورة 

والثقافة من ناحية، واإىل الت�ساوؤل عن �سفة 

الثقاف������ة التي تخت�������ض ال�س������ورة باإنتاجها، 

أو التعب������ر عنها من ناحية اأخرى. وف�س������اًل  ا

عن اهتمامات البالغة التقليدية بال�س������ورة، 

ل�س������يما ال�س������ورة اجلزئية املجازية، قدمت 

آراء ومنظورات عامة ت�س������اعد يف التف�س������ر  ا

الثقايف لل�سورة، ومن اأهمها: 

النظر اإىل ال�س������ورة من حيث هي نتيجة 

ال�سعور باجتماعية احلياة. مثل هذا املنظور 

يفتح املجال لدرا�س������ة القيم������ة الجتماعية 

ن�سان، ومدى تعبريها عن  لل�سورة يف حياة الإ

فراد وم�ساعرهم ولوعيهم، ومدى  رغبات الأ

أي�س������ا عن النظام املعقد للعلقات  تعبريها ا

يديولوجيات، و�سيغ  الجتماعية، ومعرفة الإ

احلياة ال�س������ائدة يف جمتمع بعينه. النظر اإىل 

ال�س������ورة من حيث هي علمة �س������يميائية: 

وذل������ك اأن ال�س������ورة الفوتوغرافي������ة علمة 

نه������ا تقوم على علقة الت�س������ابه،  أيقون������ة، لأ ا

ولكن ال�س������ورة الفنية يف ال�س������عر وال�سينما 

ن العلقة  والفن الت�سكيلي علمة رمزية، لأ

فيم������ا بينها تعتم������د على الع������رف والتفاق 

)1(
الجتماعيني. 

أب������رز اأعلم  يعد �س������تيفن م������ولين من ا

التاريخاني������ة اجلدي������دة، وقد غري ب�س������ورة 

جذري������ة اجتاه نق������د امل�رصحيات يف �س������ياق 

الدرام������ا الجتماعي������ة. اإن ق������راءة م������ولين 

أو فناً  للدرام������ا باعتباره������ا فن������اً مكاني������اً، ا

مرتبط������اً مب������كان عك�ض الجت������اه املكاين يف 

نظرية ما بع������د احلداثة. ترتك������ز اإىل كتابة 

مكن������ة املغايرة«. ومثلما كانت  فوكو عن  »الأ
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احلال مع فوكو، فاإن مولين يرى اأن الدراما 

ال�س������عبية حتدث على هام�ض املدينة، حيث 

أ�س������كال من الت�سيب اخللقي والتلوث،  متنح ا

تتقاطع مع حتليل فوكو ل�سيا�س������ية الف�س������اء 

الجتماعي، وللرتكيب البنيوي ل�رصاع القوة 

)2(
يف املجتمع املدين.

تكنولوجيا الثقافة.. و�سيميوطيقا 

�سياء  ال�سينما.. وفو�سى الأ

أنتج������ت تلك التكنولوجي������ا الثقافية      ا

أي�س������ا جمهورا جديدا غري قومي. وجتذب  ا

بع�������ض املنتج������ات الثقافية املحلي������ة املعوملة 

جمهورا منف�س������ل على نحو حمري يف �سائر 

أنح������اء الع������امل. مثال ذلك: يجري ا�س������تثمار  ا

موال اليابانية يف ال�س������ينما الهوليوودية،  الأ

وروبي������ة التي جتذب جمهورا متزايدا يف  والأ

اليابان، كما يف �س������به القارة الهندية وبع�ض 

آ�سيا.  دول جنوب �رصق ا

   وتكاد ال�سينما اأن جتمع بني كل الفنون 

التي �س������بقتها من قبل؛ ففيها فن الق�س������ة، 

خراج، والتمثي������ل، واملوؤثرات  والدرام������ا، والإ

ال�س������وتية وال�س������وئية، والفنون الت�س������كيلية 

والر�سم، واملو�سيقى والرق�ض. هناك عنا�رص 

حاطة  عديدة يف فن ال�س������ينما، ي�س������عب الإ

بها هنا، منها على �س������بيل املثال ل احل�رص: 

أنواعه������ا،  أنواعه������ا، الزواي������ا وا اللقط������ات وا

لوان  �ساءة والأ حركة الكامريا العد�س������ات، الإ

�سخا�ض، ال�سوت  والتكوين، الكادر وحركة الأ

يقاع،  املو�سيقى، ال�س������مت اللغة، املونتاج الإ

خراج التمثيل، النقد، التلقي.  الإ

لقد وط������دت ال�س������ينما يف ع�رص العوملة 

مر الذي  علقتها مع التكنولوجي������ا، وهو الأ

يبدو منطقي������ا، اأن تاأتي مب������ادرات التنظري 

ولية على يد املدر�س������ة ال�سكلية الرو�سية،  الأ

أنها تكنولوجيا بحتة،  والتي راأت يف ال�سينما ا

أداة للفعل ال�سيكولوجي.  أو ا ل وحيا اأو خيال، ا

وهكذا كر�ض »�سريجي اإيزن�ستاين« رائد هذه 

املدر�س������ة، كل جهده على مو�س������وع املونتاج، 

أبرز جوانب الفيلم التقنية التي متيزه  ب�سفته ا

خرى. اتخذ الناقد ال�سينمائي  عن الفنون الأ

»اندريه بازان« موقفا معار�س������ا من املدر�سة 

ال�سكلية، يف حماولة منه لرد العتبار ملحتوى 

الفيل������م. وقد �س������احب ذلك من������و الواقعية 

يطالية. طالب بازان  اجلديدة يف ال�سينما الإ

أ�سا�س������ا على  بنظرية علمية لل�س������ينما، تبنى ا

القوى اخلال�سة لل�س������ور املتحركة امل�سجلة 

ميكانيكيا، وقد مه������د بازان للتنظري العلمي 



ثقافة ال�صورة واإثنوغرافيا االت�صال

187 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

اجل������اد، مبا قام به من جهد من اأجل تنظيم 

�س�ض املنهجية  الرتاث ال�سينمائي،وو�س������ع الأ

فلم، و�س������يناريوهاتها  لت�س������نيف اأجنا�ض الأ

)3(
وطرائق تعبريها عن الواقع.

بداع  ال�س������ينما بو�س������فها �رصباً م������ن الإ

الرمزي، كان ل بد للتنظري ال�س������ينمائي من 

م. ونق�س������د  اأن يلتق������ي بالتنظري الرمزي الأ

به التنظري اللغوي، ف�س������ل »كري�ستان ميتز« 

يف حماولته اجلادة لتاأ�س������ي�ض علم �سينمائي 

خال�ض، بني ال�س������ق ال�سينمائي املح�ض، وما 

هو خارج ال�س������ينما من تكنولوجيا وتنظيم/ 

وعل������م النف�������ض وعل������م الجتماع واقت�س������اد 

وخلفه. 

   م������ا اإن يعرب املنظر ال�س������ينمائي بوابة 

ال�س������يميوطيقا، حت������ى يج������د نف�س������ه وجها 

لوجه مع اللغ������ة، اأكر فروع ال�س������يميوطيقا 

ن�س������جا واأهمية وق������درة على نق������ل املعنى. 

وهكذا، ي�س������بح الهدف التنظريي من�س������ّباً 

على و�سع معجم �س������ينمائي يحدد مفردات 

اللغة ال�سينمائية ومعانيها، وعلى و�سع نحو 

للغة ال�س������ينما، يحدد اأمن������اط تتابع اأحداث 

الفيل������م وحتديد دور كل منها. ويجد منظرو 

فن ال�سينما �س������التهم يف نظرية املعلومات، 

فمادة الفيلم لدى كري�ستان ميتز، لي�ست هي 

الواقع نف�سه، ول تكنيكات املونتاج، بل مادة 

مر، هي الر�س������ائل التي  الفيلم يف حقيقة الأ
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ينقلها الفيلم اإىل امل�ساهد من خلل ال�سيفرة 

)4(
اخلا�سة بلغة ال�سينما. 

ت�س������عى تكنولوجية املعلومات حاليا اإىل 

نقل ال�سينما اإىل عامل الو�سائط املتعددة. وهنا 

همية اخلا�س������ة للتنظري ال�سينمائي  تكمن الأ

يف ع�رص العوملة. فلم يعد هذا التنظري �رصبا 

أداة ملمار�سة النقد  أو ا من الرفاهية املعرفية، ا

ال�س������ينمائي، بل هو البداي������ة نحو جماليات 

الو�س������ائط املتعددة، ع������لوة على ذلك ميثل 

حتويل الرواي������ات اإىل اأفلم جمال خ�س������با 

لدرا�سة علقة ال�رصد الن�سي بال�رصد املرئي، 

من اأجل الو�س������ول اإىل جمالي������ات متوازنة، 

دب.  متحررة من مركزية الكلمة وحمورية الأ

أم مل نحب،  وال�س������ينما، �سواء اأحببنا ذلك ا

هي التي ت�سوغ اأكر ما ت�سوغ اأي قوة اأخرى 

ذواق واللغة، والزي وال�س������لوك، بل  راء والأ الآ

حتى املظهر البدين جلمهور ي�س������م اأكر من 

�ستني يف املئة من �س������كان املعمورة. لل�سينما 

على كل حال، تاأثرياتها الوا�س������عة يف النا�ض، 

أث������ريات ل حتدث فقط يف قاعات  وهذه التا

ن من  ف������لم تعر�ض الآ العر�������ض العامة، فالأ

أي�س������ا من خلل  خلل ه������ذه القاع������ات، وا

القن������وات التلفزيوني������ة و�رصائ������ط الفيدي������و 

أو ال� C.D، و�س������بكة  قرا�������ض املدجم������ة ا والأ

نرتنت وغري ذلك من الو�سائل التكنولوجية  الإ

احلديثة املتاحة. ويف هذا ال�سدد تخل�ست 

فلم – يف زمن العوملة – من املراقبة ومن  الأ

فلم ال�سبانية يف  عراف، وجتد �س������وق الأ الأ

ال�س������ينما الغربية ف�ساءات ل ح�رص لها. يف 

مقاه������ي الفيديو، اأو يف �س������احنات الفيديو، 

)5(
املتنقلة التي تنتقل من قرية لقرية. 

أو �س������ينما  ظه������رت ال�س������ينما اجلديدة ا

زمنة  أ�سا�ض تداخل الأ الفن، التي تقوم على ا

والنهاي������ات املفتوح������ة، واحل������رية واملتاه������ة 

�سئلة ل تقدمي  الفردية واجلماعية، واإثارة الأ

جاب������ات، مع الهتمام كذل������ك بجماليات  الإ

جدي������دة هي جماليات ال�س������ورة، كما تتمثل 

وتتج�س������د من خلل ال�سورة وال�سوء واللون 

والتعب������ري واحلركة، وغري ذل������ك من عنا�رص 

أو تكوينه، التي تطلبت اأي�سا  ت�س������كيل الفيلم ا

�������رصورة تكوي������ن جماليات جديدة خا�س������ة 

)6(
بالتلقي والتف�سيل اجلمايل.

لقد تطور الجنذاب اجلمايل بالن�س������بة 

فلم ال�س������ينمائية يف ع�������رص العوملة، من  للأ

فكرة التوحد اخلا�سة مبتعة النظر من خلل 

فلم، التي اأ�س������حت  التاأم������ل اجلميل اإىل الأ
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تهتم بالعقارب املفرت�س������ة، والنم������ل الكبري، 

والفيا�س������انات، والزلزل، واجلرائم، واأفلم 

الع�س������ابات، والق�س�ض البولي�سية، واخليال 

الغريب������ة، واحليوانات  والكائنات  العلم������ي، 

ال�س������ارية، وكل ما من �ساأنه اأن ي�ستثري حب 

ال�س������تطلع، واخلوف، والرتق������ب، والتوتر، 

والتوج�������ض اأول، ث������م التخف������ف، والراح������ة، 

والتوازن بعد ذلك. 

ع������لم الغربي  تبدو املهمة الرئي�س������ة للإ

مريكي، �س������ياغة القيم بو�ساطة  وحتديدا الأ

ع������لم وتعميمه������ا، لتمرير �س������ورة القيم  الإ

مريكية والغربية، وحت������ى اإن دولً غربية  الأ

من  مثل فرن�سا اأبدت خ�سيتها من تعر�ض الأ

مريكي،  الثقايف الفرن�س������ي خلطر الغ������زو الأ

علمية  كرب لكثافة املادة الإ غري اأن اخلطر الأ

�رصة العربية،  الغربية على �سعيد املجتمع والأ

هو تراجع التاأكيد على اخل�سائ�ض الوطنية 

والقومية والهوية العربية، وبالتايل ه�سا�س������ة 

علم الغربي وانبهاره به، وتقبله  املتلق������ي للإ

حتت غي������اب البدي������ل الرا�س������خ يف الثقافة 

علمي������ة العربي������ة. ويف كثري من احلقائق  الإ

العملي������ة يك�س������ف املرء اأن �س������يغ النحراف 

بناء واجليل ال�س������اب،  والعنف يف �س������لوك الأ

لي�س������ت نتاج مناخ تنموي واجتماعي فقط. 

بقدر ما هي اأي�سا نتاج التعامل امل�ستمر مع 

حمطات البث الف�س������ائي املتنوعة واملتعددة. 

علم امل�رصي راح موؤخرا  فلي�ض عبث������ا اأن الإ

يتح������دث عن ظاه������رة »البلطج������ة« والعنف 

حي������اء واملدار�ض،  املنت�رصة يف ال�س������وارع والأ

فلم  ذهان تلك الأ مر الذي يعي������د اإىل الأ الأ

يطالي������ة، التي تقدم »املافيا«،  مريكية والإ الأ

وه������ي حتم������ي �س������وارع لو�������ض اأجنلو�ض من 

الداخلني، ولكنها تفر�ض ر�سوما مقابل هذه 

اخلدمة، التي تت������م جبايتها بالقوة والعنف، 

وكل ذلك يف ظل قانون خا�ض خارج القانون 

العام. 

علمي  ويف ه�سا�س������ة الوع������ي الثقايف الإ

وتخري������ب ال������ذوق الع������ام، يجيء امل�سل�س������ل 

عر�س������ته  ال������ذي  »كا�س������ندرا«،  املك�س������يكي 

التلفزيونات العربية من اخلليج اإىل املحيط، 

ليظه������ر كيف حتول������ت جنمة امل�سل�س������ل اإىل 

لب�سة  بطلة تاريخية، راحت حتتل �سورها الأ

وواجه������ة املحلت، واأغلف������ة دفاتر التلميذ 

واحلقائب الن�س������ائية، حتى حتولت اإىل رمز 

جم������ايل خارق ل يق������اوم. واأكر م������ا يتجلى 

علم  أثر الثقافة الغربية ال�س������تهلكية والإ ا
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أة العربية، حيث تتحول اإىل  الغربي، على املرا

حتفة جمالية تتحدد قيمتها مبا تلب�ض، وما 

متلك من علقات نخبوي������ة بورجوازية، ول 

مر عن اإخ�ساعها لبيولوجيا اجل�سد  يخرج الأ

ومفاتن������ه. وخ�سو�س������ا يف الربام������ج املنوعة 

زياء.  وم�س������ابقات اجلم������ال وعار�س������ات  الأ

 ،Elit فعندما ت�س������تطيع موؤ�س�سة عاملية مثل

له������ا مكاتب يف اأكر من 70بل������داً من العامل. 

زياء، وتتعامل  فلم والأ وتنفرد ب�س������ناعة الأ

علم العربي اأن  مبليارات �سنوياً، اأن تقنع الإ

أزياء مبوا�سفات  يقدم لها اأجمل عار�س������ات ا

)7(
بيولوجية ومقايي�ض جمالية فيزيائية.

أنه من الثابت اأن ف�ساد الذوق العام،  ومع ا

فراد يظل  والعنف والنحراف يف �س������لوك الأ

وىل، تولده �سلوكات  نتاجا داخليا بالدرجة الأ

جمتمعي������ة وقي������م تقبل به، فلي�ض م�س������ادفة 

أملانيا مث������ل من اأكر دول العامل  اأن اليابان وا

�س������هرة ل�س������ناعة اجلن�ض )اأفلم، جملت( 

غ������ري اأن معدلت اجلرمية والغت�س������اب يف 

دنى يف الع������امل. قد يكون  أت������ي الأ الياب������ان، تا

للعامل الثقايف مكانت������ه يف اأمناط التحالف 

والتنافر بني القوى الكربى، لذلك ت�سري بع�ض 

مركة  الكتاب������ات الغربية مبرارة اإىل زحف الأ

على �سعوب العامل، وتلحظ اأن احلياة الغربية 

اليوم اأمريكية اأكر من كونها اأوروبية. 

�سيميولوجيا امل�رشح وروعة امل�سهد.. 

وتكنولوجيا املعلومات 

امل�رصح مثله مثل ال�سينما يف زمن العوملة، 

ا�ستع�س������ى على التنظري الدقيق، رمبا يرجع 

أنواعه: م�رصح الفنانني، م�رصح  ذلك اإىل تعدد ا

احلركة، م�رصح ال�س������عائر، م�رصح العرائ�ض، 

مياء، م�������رصح الطقو�ض  م�رصح التقلي������د والإ

والحتفال، م�رصح الق�س�ض الدينية، امل�رصح 

التجريبي باأ�س������كاله. وم������ن املتوقع اأن يزداد 

أن������واع جديدة من  م������ر �س������عوبة بظه������ور ا الأ

امل�������رصح يف ع�رص العومل������ة. متيز امل�رصح عن 

داء الفني احلي. ومن هنا  بقية الفنون ب������الأ

تربز علقة التنظ������ري امل�رصحي بفنون ع�رص 

املعلوم������ات والعوملة ،التي ي�س������ودها الطابع 

دائي التفاعلي.  الأ

مل معقود على تكنولوجية املعلومات،  والأ

ك������ي ترد العتبار لعنا�رص ف������ن امل�رصح، التي 

طغت عليها لغة احلوار، وت�سمل هذه العنا�رص 

داء والبناء امل�رصحي والكورال  ال�س������ورة والأ

وتت������ايل امل�س������اهد وغ������ري ذلك. وكم������ا يرى 

زمة امل�رصح،  موؤرخو امل�رصح ونقاده ل خمرج لأ
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وروبية، وحموري������ة حواره، اإل  ومركزيت������ه الأ

أداء قوية تهب عليه من م�سارح �رصق  ب�سحنة ا

آ�س������يا، مثله يف ذلك مثل املو�سيقى الغربية.،  ا

خرى �سحنة اإيقاعية تاأتيها  التي تنتظر هي الأ

من قبائل اأفريقيا، ودويلت جزر الكاريبي. 

يف�������رص ذلك، ملاذا ي�س������تعري امل�رصح التجريبي 

م������ن م�������رصح الكابوكي الياب������اين، واجلينجو 

ال�س������يني، والكاثاكايل الهندي، حيث يخفت 

مياءة وطقو�ض  داء احلركي والإ احلوار ليربز الأ

)9(
ال�سعائر الدينية؟

مر اإن امل�رصح، مثله مثل ال�سعر    مدار الأ

فلت من  واملو�س������يقى وال�س������ينما، يحاول الإ

ن�ساين.  قيد اللغة، اإىل تو�سيع نطاق التعبري الإ

تلتقي تكنولوجيا املعلومات مع معرفة امل�رصح 

ب�س������كل مبا�رص، م������ن خلل م�������رصح ما بعد 

احلداثة، الذي يتبنى مفهوم اإعادة التدوير، 

اأي البناء على ما �سبق تقدميه على امل�رصح، 

خرى، طريقه اإىل م�رصح  داء الأ اأو يف فنون الأ

ما بعد احلداثة. من خلل اإعادة ا�س������تخدام 

خرى. وكل  الرتاث ممزوجا برتاث الفنون الأ

ما نخ�س������اه اأن يغيب امل�رصح عن ال�ساحة يف 

خ�س������م �رصاعات احلا�رص، وحتت �س������غوط 

فن������ون »امليديا«، ليغيب مع������ه دوره املحوري 

من �������رصاع الق������وى الرمزي������ة والجتماعية 

)10(
خرى. الأ

ا�س������تمدت املقارب������ة ال�سو�س������يو ثقافي������ة 

للمتخيل امل�رصحي منهجها وم�س������طلحاتها، 

أ القائل باأن الفن وامل�رصح منطان من  من املبدا

اأمناط التعبري ع������ن املجتمع بقيمه، واأفكاره 

ومثله وتطوره و�رصاعه. ولذلك تو�سك هذه 

املقاربة اأن حتل ال�س������لطة اخلارجية للناقد 

الثقايف، الذي يح�سب نف�سه منوطا بها حمل 

عمال، على  �سلطة املبدع، واأن يزيف ذلك الأ

حد قول »بول بون�سيو«.

طار املنهجي، فقد جرى     ونظرا لتاأثري الإ

تف�س������يل م�س������طلح »النقد ال�سو�سيو ثقايف« 

على النق������د الجتماعي. وتعزى ال�س������دارة 

يف املقاربة ال�سو�س������يو ثقافية، اإىل الكتابات 

أ�س�سها من  ملانية، التي ت�ستقي مفاهيمها وا الأ

روافد ثلثة هي: املادية التاريخية/ الثقافية 

منطلق������ا، الت������ي تق������وم ب������اإدراج اخلطابات 

بداعية يف ال�س������ريورة الجتماعية  الفنية الإ

والتاريخية. وحيث ال�س������لة بني املجتمع من 

يديولوجيا، واملعرفة والفن وامل�رصح  جهة والإ

من جهة اأخرى. الراف������د الثاين، املتمثل يف 

املحاولت ال�سو�سيو ثقافية، يف الدراما ويف 
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الوظيفية  والعلقة  بداعي������ة،  الإ اخلطابات 

بني الظواهر املعرفية، ومن �سمنها الظاهرة 

ط������ارات الجتماعية. الرافد  امل�رصحية، والإ

الثالث، ال������ذي متثله مدر�س������ة فرانكفورت، 

بح������اث يف النقد  التي قدم������ت عددا من الأ

)11(
التاريخي والجتماعي واجلمايل.

ومن النظريات التي ميكن اأن ن�س������تفيد 

منه������ا يف حتلي������ل اخلط������اب امل�رصح������ي يف 

اأقوى جتلياته، نظريات التوا�س������ل وعلقتها 

�س������ارة اإىل اأن احلوار  باملتلق������ني. وجت������در الإ

كعن�رص لغوي هام يف امل�رصحية، يحقق جملة 

من الرموز والعلمات، ويحتوي على عنا�رص 

من ال�س������ياقات. وعلي������ه فباإمكاننا القول اإن 

املر�س������ل يف امل�������رصح هو: املوؤل������ف، واملخرج، 

ثم املمث������ل. واملر�س������ل اإلي������ه يف امل�رصح: هو 

أو املتفرج، وبعب������ارة اأخري جمهور  القارئ، ا

املتلقني. والو�س������ع، هو امل�سهد /امل�رصحية/ 

أو العلمات اللغوية يف �س������كلها  الربنام������ج، ا

ال�سمعي والب�رصي، والعلمات الجتماعية، 

والعلم������ات اخلا�س������ة بامل�������رصح ومتعلقاته؛ 

من ركح واإخ������راج وغريها يف حتقيق وظيفة 

)12(
التوا�سل.

وطبيع������ي اأن هذا اجلمهور ل يكون كتله 

واحدة يف مناخ امل�رصحية الحتفالية. وهذه 

اجلماعات من اجلمهور غري مغلقة يف الواقع، 

فهي ت�سيق وتت�سع، وي�س������ب بع�سها اأحيانا 

أنها جتمعات  خر، مما يوحي ا يف البع�������ض الآ

متحرك������ة. وت������دل امللحظة عل������ى اأن وجود 

أثناء عر�ض امل�رصحية،  عدد كبري من املتلقني ا

وداخ������ل حيز مكاين، والتفاع������لت املتبادلة 

أ�سكال من العلقات  بينهم، يوؤدي اإىل ن�س������وء ا

الجتماعي������ة، تتمي������ز يف طبيعتها ون�س������اأتها 

أو املهنية، حيث اإن  �رصي������ة ا عن العلقات الأ

طبيعته������ا الختبارية، حتف������ظ لها نوعا من 

ال�سمات وال�سلوكيات، التي متيزها ومتنحها 

طابعاً خا�س������اً، نتيجة لتقارب امل�ساركني بها 

)13(
يف امليول والرغبات والجتاهات.

ون�س������ري اإىل اأن امل�رصح، ه������و حماولة من 

املوؤلف خللق عامل توؤخذ مرجعيته من الواقع، 

وبالتايل فاإن خطاب ال�سخ�س������يات امل�رصحية 

وحواره������ا، ميث������لن منوذجا م������ن اخلطاب 

ن املرج������ع هو  احلقيق������ي ل������ه مرجعيت������ه، لأ

أ�س������ارت له العلمات  العامل اخلارجي، الذي ا

يف �س������ياق الفعل امل�رصحي، ف������كل منا يحمل 

�سياء املحيطة  ت�سوراً مرجعياً خا�ساً عن الأ

بن������ا، وامل�رصحية تقوم على حم������اكاة الواقع، 



ثقافة ال�صورة واإثنوغرافيا االت�صال

193 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

فه������ي تنتقي بع�س������ا م������ن عنا�������رص الواقع، 

وتقدمها على اخل�س������بة ب�س������كل فني لتعطي 

من ورائها مق������ولت اجتماعية واإيديولوجية 

)14(
واأخلقية.

   املتلّق������ي /الق������ارئ/ اجلمه������ور، يف 

توجه������ات »بي������رت ب������روك«، عندم������ا يتلق������ى 

املتلق������ي تلك العلمات، يعم������ل على تاأويلها 

عن طري������ق اإرجاعه������ا اإىل عاملها احلقيقي، 

وبالت������ايل انطلقا مم������ا تقوله ال�سخ�س������ية 

خري������ن، حتيل على عامل  عن نف�س������ها وعن الآ

ثقايف واإيديولوج������ي يف امل�رصحية وعلى عامل 

نف�س������ي، بكل ما يتخلل النف�ض من اأحا�سي�ض 

خط������اب  اإن  وتناق�س������ات.  وا�س������طرابات 

ال�سخ�س������ية يعلمن������ا عن ال�سيا�س������ية والدين 

أداة معرفة بالن�سبة للجمهور،  والفل�سفة. اإنه ا

بل اإنه يعرب ع������ن اإيديولوجية لذات متخيلة، 

أ�سا�س������يا للوظيفة املرجعية  بل ومتثل جزءا ا

الداخل������ة في������ه، والختلف يف م�س������توياته، 

وتط������وره يف املراح������ل العمري������ة املختلف������ة، 

واهتمام������ات املتلقني واأذواقه������م وحاجاتهم 

)15(
وا�ستجاباتهم.

ولق������د كان لظهور نظريات وفل�س������فات 

أثره يف زي������ادة الهتمام  وبح������وث معا�������رصة ا

ن مبح������ث  مب�س������األة التلق������ي، ويتنام������ى الآ

�سو�س������يولوجي يُعرف با�س������م »عل������م اجتماع 

التلقي«، يقوم على التعامل مع التلقي كفعل 

فعال الفردية  جمعي، ولي�ض جمموعة من الأ

أو ملتق������ى  املنف�س������لة، باعتب������اره حم�س������لة ا

تاأويلت ومع������ان ودللت وجممع تداوليات، 

تندرج يف ن�س������ق قيمي ومعياري وت�س������وري 

جلماعة معينة، وه������و ما يعني اأن م�رصوعية 

التلقي واأهليته، تن�س������اأ من �رصوط واإمكانات 

يخلقها املجتم������ع، وعرب اإج������راءات اإنتاجية 

ملتلقي������ه، وظ������روف تن�س������ئتهم الجتماعي������ة 

)16(
واختيارهم.

  وعن������د هذا امل�س������توى تظهر يف حتليل 

ال�سخ�س������ية العلق������ة باملرج������ع؛ اإذ تعت������رب 

أو ا�س������تعارة،  ال�سخ�س������ية جمازا عن املرجع ا

وخا�سة املرجع التاريخي/ الجتماعي. فعلى 

هذا امل�ستوى ت�ستدعي ال�سخ�سية امل�رصحية، 

باعتبارها �س������ورة تاريخية اأو متخيلة، متثل 

يجابية لدى القارئ  �سل�س������لة من الدللت الإ

أو املتف������رج، ميك������ن اأن توظف يف تاأ�س������ي�ض  ا

ال�سخ�س������ية ذاتها، �س������واء بو�س������اطة عنا�رص 

أو  أ�سطورية، ا أو ا خارجية عن الن�ض، تاريخية ا

بو�ساطة عنا�رص م�ستخدمة يف العر�ض، ومن 
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�س������اأنها، اأن ت�ساعد على ت�سكيل معنى جديد 

)17(
للعمل امل�رصحي غاية وعر�سا. 

نروبولوجي������ا باأن    يع������رتف علم������اء الأ

الطقو�ض الجتماعية، هي مبنزلة »م�س������قط 

داء. وهناك  أ�������ض« لعديد من جوان������ب الأ الرا

وظائف ع������دة للطقو�������ض، من ذل������ك مثل: 

أو تذكر الكوارث  الحتف������ال بالنت�س������ارات ا

الكبرية، وجتديد املعامل اخلا�س������ة باملنا�سبات 

العر�������ض  املهم������ة، كحف������لت  الجتماعي������ة 

واجلنائز. وتقوي������ة اأوا�رص التوحد والنتماء 

م������ع جماعة معين������ة، وتدعيم القي������م املعلنة 

لها. وم������ن مكونات الحتفالت الطق�س������ية، 

هناك مكونات معينة �س������قت طريقا خا�س������ا 

داء امل�رصحي  لها، و�ساهمت من خلله يف الأ

املعا�������رص، ومن بني هذه املكون������ات: الرتنيم 

والعزف اجلماعي، وكذا العزف املتاآزر على 

لت املو�سيقية، وت�س������كيل خطوات امل�سي  الآ

)18(
زياء املف�سلة. قنعة والأ والرق�ض، والأ

ول  مفهوم الطق�ض هو اجلذع امل�سرتك الأ

نروبولوجيا  الأ نروبولوجيا.  والأ امل�رصح  بني 

تعترب ف�س������اء العر�ض امل�رصح������ي، فاملقاربة 

داخ������ل  ن�س������ان  بالإ تهت������م  نروبولوجي������ة  الأ

العر�ض، مقاربة تطم������ح اإىل تقدمي منهجية 

علمية لتحليل، وفهم ح�سور املمثل، وحتديد 

عقلين للقواعد التي توؤطر هذا احل�سور. 

هذه املنهجية بلورها بدقة وو�س������وح الباحث 

أ�س�������ض  يط������ايل »اأوجيني������و بارب������ا«، الذي ا الإ

معه������دا دوليا �س������نة 1979، متخ�س�س������ا يف 

نروبولوجيا امل�رصحية، اأطلق عليه املعهد  الأ

»اإ�س������تا«.  نروبولوجيا  والأ للم�������رصح  الدويل 

واملعهد يعتمد يف اأبحاثه وعرو�سه امل�رصحية، 

على تداخل املعارف وتكاملها. 

ويعتمد يف هذا على تقاليد الت�س������خي�ض 

عن������د املمثل ال�رصقي، ال������ذي جنح يف تقدمي 

ج�س������د خمتلف، مينحه ح�سورا ومتيزا، فهو 

يف نف�������ض الوقت يتمتع بطاقة كبرية ويتحكم 

)19(
يف هذه الطاقة.

لقد اأولت اأنروبولوجيا امل�رصح املمار�سات 

الفرجوية ال�س������عبية، وطورت و�سائل املقاربة 

والتحلي������ل، على اعتب������ار اأن هذه الفرجات، 

تعترب وثيقة ت�س������جل تاريخ البلد، ح�س������ارته 

أ�س������كال تقاليده وعاداته. وقد عملت هذه  وا

نروبولوجيا للفرجة، على ا�ستغلل  املقاربة الأ

خرى،  أك������رب عدد ممكن م������ن املقارب������ات الأ ا

كال�سو�س������يولوجيا، ال�سيميولوجيا التاريخية. 

أي�س������ا باملمار�سات الفرجوية  لقد اهتم باربا ا
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جنبية. حيث تاأثر كثرياً بامل�رصح ال�سيني،  الأ

ودين«،  أ�س�ض م�رصح »الأ الياباين، والهندي، وا

يجمع بني خمتلف الثقافات والهويات، على 

أ�سا�ض اأن كل موؤد يحافظ على خ�سو�سياته  ا

)20(
ومميزاته الفردية.

ن  لقد دخلت تقنيات الت�سوير الرقمي الآ

يف جمال امل�رصح، وت�ساعد املوؤثرات النتقالية 

اخلا�سة بالت�سوير الرقمي، وكذلك تقنيات 

�س������اءة وال�س������وت احلديثة، عل������ى تكوين  الإ

حالت م�رصحية خا�سة، تكاد تقرتب من عامل 

ن  ال�سينما امل�س������هدية. اإن م�رصح ال�سورة الآ

أ�س������به ب�سينما بل �سا�س������ة بي�ساء، ورمبا  هو ا

من دون �رصد خا�ض اأي�سا، اإل ال�رصد اخلا�ض 

بال�س������ورة التي تدفع احلركة واحلركة التي 

تدفع ال�س������ورة. اإن البتكارات التكنولوجية 

جرى توظيفه������ا من خلل الفن ال�س������وئي، 

والفن احلركي والليزر، اأي ال�سورة امل�سقطة 

أ�سعة الليزر، والتي حتول ال�سورة  عن طريق ا

بعاد. كما  ذات البعدين اإىل �س������ورة ثلثية الأ

اأن الكومبيوت������ر باإمكاناته ولغته وتوظيفه يف 

آفاقا جديدة �سا�سعة اأمام البحث  امل�رصح، يفتح ا

لكرتونية  يف القيم اجلمالي������ة، فمع الثورة الإ

املعا�رصة، ا�ستفاد امل�رصحيون من الكومبيوتر 

يف ميكنة خ�س������بة امل�رصح، وا�س������تحداث نظم 

�ساءة امل�رصحية، لت�سكيل  جديدة يف جمال الإ

)21(
املكان يف امل�رصح املعا�رص.

   ت������رى »مارينكا ب������وين« اأن دور الكلمة، 

قد تراجع اإىل حد كبري يف م�رصح ال�س������ورة، 

وتقدم ال������دور اخلا�ض باحلركة وال�س������ورة 

أك������رب، واأ�س������بحت امل�رصحيات متزج  بدرجة ا

ن ب������ني امل�������رصح واملو�س������يقى وال�س������ينما  الآ

والتلفزيون، واأ�س������بحت امل�سارح تهتم بدرجة 

أو ال�س������ينوغرافيا،  اأكرب مب�س������هدية ال�س������ور ا

وتداخل������ت احلدود بني الر�س������م والت�س������وير 

وامل�رصح اأي�سا، فاأ�سبحت امل�رصحيات اأقرب 

اإىل اللوحات الفنية احلديثة، التي متزج بني 

ال�رصيالي������ة والتعبريي������ة والتجريبية، وغريها 

من فنون الت�سكيل، وكثري من عرو�ض امل�رصح 

أ�س������به باملحاكاة التهكمية، واملعار�س������ة  ن ا الآ

أوبرالية و�سينمائية وم�سحية  أدبية وا عمال ا لأ

�س������ابقة، كاأن تقدم همات بطريقة كوميدية 

�ساخرة، تبعد عنها ح�س������ها املاأ�ساوي موؤقتا، 

)22(
كي جت�سده وتوؤكده بعد ذلك.

وب������ذا يح������ول التجرب������ة امل�رصحي������ة من 

مو�سوعها كو�س������يلة لل�رصد يف �سياق ترتيبي 

زمن������ي، اإىل جترب������ة تن�س������طها انطباع������ات 
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احلوا�ض، وي�س������ودها عامل املكان. وكما هي 

احل������ال يف الفن الت�س������كيلي احلدي������ث، فاإن 

أي�س������ا »ل زم������اين«، وبذلك  م�رصح ال�س������ور ا

أنه م�رصح  ي�س������هل �س������غط مدة العر�ض، كما ا

»موؤن�سن«، وجتريدي يف الوقت ذاته، وكثريا 

ما يكون هذا امل�رصح �س������اكنا وغري متحرك، 

كما يف اأعمال ويل�س������ون التي ت�سودها قاعدة 

)23(
زمن ال�ستغراق.

هك������ذا يج�س������د امل�������رصح احلدي������ث تلك 

ف������كار م������ن خ������لل اهتمامه بال�س������ورة  الأ

مياءات وال�س������لوك  واحلركة، وال�س������وت والإ

غ������ري اللفظي، واملزج بني تقنيات الت�س������كيل 

وال�س������ينما والبالي������ه والرق�������ض التعب������ريي، 

وال�ستفادة من التطورات العلمية احلديثة، 

يف فنون الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي 

تقني������ات  وم������ن  والرقم������ي،  والتلفزي������وين 

الكومبيوت������ر والت�س������الت وغريه������ا، وهي 

أي�س������ا اإىل الفنون الت�سكيلية  تقنيات انتقلت ا

ن بفنون الفيديو، حيث  خا�سة ،فيما ي�سمى الآ

املزج بني الت�سوير الفوتوغرايف والتلفزيوين 

واملو�سيقي، وامل�رصح والفن الت�سكيلي مبعناه 

)24(
املعروف واملاألوف.

لق������د ن�س������اأت مقولة امل�������رصح كنظام من 

العلمات وراءها خلفية من الفكر ال�سكلين 

الرو�س������ي، ثم ظهرت بق������وة من خلل العمل 

الرائد ملدر�س������ة ب������راغ. فقد طبق اأع�س������اء 

مدر�س������ة براغ منهجا �س������يميوطيقيا على كل 

الفعاليات الفنية، وكان ثمة اهتمام باأ�سكال 

متعددة م������ن امل�رصح، مثل امل�رصح ال�س������عبي 

وامل�رصح ال�س������يني. وكان نقاد مدر�س������ة براغ 

موؤمنني ب�س������يميوطيقا الن�ض والعر�ض معا، 

والعلقة ب������ني الثنني. هك������ذا مت الهتمام 

باللغة وال�سور والرموز واملمثلني واحلركات 

لوان وغريها، من مكونات  �س������اءات والأ والإ

)25(
الن�ض والعر�ض امل�رصحي. 

ألك�س������ندر دي������ن«، فريى اأن  اأما املخرج »ا

م�������رصح ال�س������ور م�رصح ي�س������تخدم ال�س������ورة 

وال�سوت وال�سوء واحلركة واجل�سد واملمثل، 

زياء والفنون الت�س������كيلية، من اأجل جذب  والأ

انتباه امل�س������اهد واهتمامه، والو�سول به اإىل 

ق�س������ى، اإنه م�رصح يه������دف اإىل رفع  ح������د الأ

ن�س������ان  ثارة يف اجلهاز الع�س������بي للإ حالة الإ

على اأعل������ى م�س������توياتها. وانفعايل وغريزي 

ماكن  وخيايل وحركي وج�س������دي، يهت������م بالأ

وال�سور الداخلية، التي قد تبعث من خلل 

وباإيحاء �سور خارجية، وفيه حتدث امل�ساركة 
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ح�سا�س������ات اخلا�س������ة،  اخلارجية، نتيجة للإ

)26(
وهذه كلها من ن�ساطات التفكري.

ومعن���ى  املو�سيق���ى..  جمالي���ة 

الت�سام���ي يف الرق�س.. اخرتاق احلدود 

وال�سدود 

املو�س������يقى لغة اإن�س������انية اأخرى غري لغة 

الكلمات، ومظهر هام م������ن مظاهر العوملة، 

مل������ا حتمل������ه بداخله������ا م������ن نزعة اإن�س������انية 

لتقف اأمامها ال�س������دود اأو احلدود، فاخلربة 

اجلمالية امل�س������احبة للمو�سيقى، هي اأعمق 

ن�س������انية. فمن خللها  اخلربات اجلمالية الإ

ت�سيع امل�رصة واملتعة يف العديد من املجتمعات 

النفع������الت  تنتق������ل  وعربه������ا  الب�رصي������ة، 

والوجدان������ات الكونية اإىل �س������ائر املجتمعات 

ن�سانية. ت�س������اهم املو�سيقى ب�سكل هام يف  الإ

أنها  ا�س������تقرار الثقافات وا�س������تمرارها، كما ا

و�سيلة منا�س������بة لتجميع النا�ض معا من اأجل 

�س������مى، ومن اأجل القي������م الوطنية  اخلري الأ

ن�سانية. وهناك وظائف اأخرى  والقومية والإ

للمو�سيقى ،فهي قد ت�ستخدم كخلفية �سوتية 

يف املط������ارات الدولي������ة، واملطاعم، وحملت 

طباء كو�سيلة  الت�سويق، ويف عيادات بع�ض الأ

علج. 

ثم ج������اء القرن الع�������رصون مبناخ جديد، 

ومبلمح جديدة لعامل- معومل - �سكله التقدم 

العلم������ي املذه������ل، والث������ورات الجتماعي������ة 

الكربى واحل������روب املدمرة، فاتخذت الفنون 

فيه م�س������ارات غريب������ة، يف بحثها عن اأدوات 

جدي������دة للتعبري عن ه������ذا املن������اخ، وانطلق 

املو�س������يقيون يجوب������ون ع������وامل غريب������ة م������ن 

مذاه������ب جتديدية كاحلو�س������ية، التي متجد 

يقاعات الطرقية العنيفة ت�سبها  التنافر والإ

بالبدائي������ني، وكالدوديكافوني������ة، التي تلغي 

املحور ال�سلمي. 

وكل م������ا قامت عليه املو�س������يقى موؤخرا، 

وقد تدخل اإليه عنا�رص املو�سيقى امل�سنوعة 

من اأ�س������وات م�سبقة الت�س������جيل على �رصيط 

مغناطي�سي، يحور املوؤلف يف �رصعاته، ويبني 

لكرتونية، التي  منه مو�س������يقاه، واملو�سيقى الإ

لت املو�سيقية كليا اأو جزئيا، وتعتمد  تلغي الآ

على م�س������ادر كهربائية، يك������ّون منها املوؤلف 

ومهند�ض ال�سوت العمل املو�سيقي. 

ويف غم������ار ه������ذه املذاه������ب التجديدية 

والهوج������اء، وج������د بع�ض املوؤلف������ني اجلادين 

خل�سهم وو�سيلتهم للقرتاب من اجلماهري 

يف املو�س������يقى »القومية«، الت������ي متثلت لهم 
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كتيار ر�سيد متعقل، ي�ستند لعنا�رص مو�سوعية 

ن�س������ان املعا�رص  عميق������ة اجلذور، ي�س������عر الإ

باحلاجة النف�سية لها يف هذا الع�رص باأ�سد ما 

كان������ت قبل. وجدت يف الجتاهات احلديثة 

للغة الع�رص املو�سيقية، مادة خ�سبة لندماج 

ع�س������وي مع امللم������ح ال�س������عبية العاملية، بل 

وا�ستنبطت من تلك امللمح ال�سعبية، عنا�رص 

اأخرى لتجديد املو�س������يقى على نطاق وا�سع، 

وذلك بف�س������ل تقدم و�س������ائل اجلمع امليداين 

للفلكلور ومناهج ت�سنيفه وتدوينه وحتليله. 

وبف�س������ل الدرا�س������ات العلمي������ة للعلقة بني 

املو�سيقى ال�سعبية واللغة القومية )كوداي(، 

وتف������ن املوؤلف������ون القومي������ون املعا�رصون يف 

تطعي������م لهجاته������م بعنا�������رص من املو�س������يقى 

القدمي������ة ل�س������عوبهم، والتغني باأ�س������اطريهم 

)27(
ومعتقداتهم.

أبرز مظاهر تطورات املو�س������يقى  ولع������ل ا

أنها تنحو منحى العوملة، م�س������ت  املعا�������رصة، ا

�س������عوبا ذات ثقافات مو�س������يقية، لها �سمات 

أبعاد مو�س������يقية مميزة غري غربية،  �رصقية وا

�س������يوية  �س������واء يف اجلمهوريات ال�رصقية الآ

يف الحت������اد ال�س������وفييتي، اأو يف بلد ال�رصق 

أ�س������فرت يف هذه الرتبة ال�رصقية  و�سط، وا الأ

عن مولد لهجات مو�س������يقية �س������ائقة وثرية، 

ات�س������م بع�سها باأ�س������الة وابتكار. ول �سك اأن 

التزاوج، الذي يحدث بني عاملني مو�سيقيني 

أ�س������فر عن تغيريات  خمتلفني �رصقي وغربي، ا

بعيدة املدى يف و�س������ائل التعبري املو�س������يقي، 

تفر�سها ظروف التحول الثقايف واجتاهات 

)28(
العوملة.

فق������د اجته بع�ض املوؤلف������ني الغربيني يف 

غمار بحثهم املثري عن م�سادر جديدة للرنني 

املو�سيقي، نحو ال�رصق ومو�سيقاه وظهرت يف 

الوقت نف�س������ه بوادر اهتمام ثقايف وتعليمي 

ث������راء املو�س������يقى  باملو�س������يقى ال�رصقي������ة، لإ

ثراء املو�س������يقى الغربية املعا�رصة  كم�سدر لإ

أوروب������ة واأمريكا، التي اأدرجت درا�س������تها  يف ا

باأغلب جامعاتها. حتى اإنها اأ�سبحت مو�سة 

ثقافي������ة يف الغرب يف ع�رصنا. وهذا يف ذاته 

حتول ه������ام ومظهر من مظاه������ر العوملة يف 

لقاء ال�رصق بالغرب. 

ذواق املو�س������يقية يف  وبقدر ما تقاربت الأ

زمن العوملة تعددت؛ فظهرت م�س������طلحات 

جديدة مثل »جمهور الذوق« لو�سف »ثقافة 

الذوق«، وا�س������تخدم م�سطلح جمهور »الذوق 

املو�س������يقي« لو�س������ف اجلماعة الجتماعية، 



ثقافة ال�صورة واإثنوغرافيا االت�صال

199 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

فراد املعجبني بنمط معني من  التي ت�سم الأ

وبرا  داء، مثل: املعجبني بالأ أو الأ املو�سيقى، ا

أو  وبرا، ا �س������كال املرحة م������ن الأ أو الأ باف������ا، ا

أو املعجبني باألفي�ض بري�سلي.  باأعمال برامز، ا

أم������ا ثقافة الذوق املو�س������يقي، فهي جمموعة  ا

القي������م اجلمالية التي ت�س������رتك فيها جماعة 

أو تهتم باآثار  ما، كاأن يكون لها �س������عار معني، ا

موؤلف مو�سيقي، اأو مطرب معني، اأو ملب�سه. 

أو تق������وم بتكوين جمعيات معينة مثل جمعية  ا

)29(
أو برامز. أم كلثوم كوكب ال�رصق، ا حمبي ا

اأجريت درا�س������ات عديدة يف زمن العوملة 

،حول التف�س������يل املو�س������يقى ال������ذي يحظى 

الدرا�س������ات  فاأ�س������فرت  عامليا،  عج������اب  بالإ

غ������اين الروك،  ع������ن نتائج وجود تف�س������يل لأ

مريكية، ومو�س������يقى اجلاز  واأغاين الريف الأ

واملو�س������يقى املفعمة باحليوية. وتاأتي بعدها 

مو�س������يقى الهيفي، واله������ارد روك، والراب. 

واأظهرت هذه الدرا�س������ات اأن هذا التف�سيل 

له �سداه العميق لدى �سنف ال�سباب العاملي، 

ن ه������ذا ال�������رصب من املو�س������يقى و�س������يلة  لأ

للتعبري عن اجتاهاته������م العامة نحو احلياة، 

وهي اجتاهات تت�س������م باملعار�س������ة والتمرد 

واخلروج على املاألوف، ويظهر ذلك حتى يف 

�سكل ملب�س������هم وطريقة ت�سفيف �سعورهم، 

)30(
داء واحلركة والكلم. ومبالغتهم يف الأ

بلغت املو�سيقى العاملية يف ع�رص العوملة 

اأوجها، بف�س������ل التط������ور التكنولوجي الذي 

انح�������رص يف اآلت مو�س������يقية، تعتم������د على 

مر لي�سل  ورج، ثم تطور الأ الكهرباء كاآلة الأ

�س������وات الطبيعية عن  اإىل مرحلة تخزين الأ

طريق، ما يعرف ب� »�سمبلر« وهي مرحلة تعترب 

لت املو�س������يقية،  متقدمة جدا يف اخرتاع الآ

�سوات الطبيعية،  حيث من املمكن اإ�سافة الأ

ث������م اإعادة عزفها عند احلاجة. وهذا يجرنا 

اإىل احلديث ع������ن املو�س������يقى والكومبيوتر. 

فهناك الكثري من الربامج املو�س������يقية، التي 

تعمل حتت نظ������ام )الوندوز( ،اإل اأن اأحدثها 

مكانيات املو�س������يقية،  م������ن ناحية تواف������ر الإ

برنامج )انكور(، وبرنام������ج )كوبي�ض( ،وهذه 

الربامج من ناحية كيفية ال�س������تخدام، توفر 

مكانيات املو�سيقية والهند�سية  الكثري من الإ

املتعلقة بهند�سة ال�سوت والت�سجيل. 

و�رصكات اإنتاج ه������ذه الربامج يف الغرب، 

أنهم  حت������اول التغلب على ه������ذه الناحية، اإل ا

اأمام اإعجاز اإلهي يعج������ز الب�رص عن تقليده، 

يل  فهذه العملية ت�سبه يف تنفيذها الرجل الآ
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ال������ذي اخرتع������ه الغرب. فه������و يتحدث لكن 

يل على وترية واحدة،  حديثه يبقى حديث الآ

�س������لوب  دمي. اأما الأ ويخل������و من التعب������ري الآ

احلديث يف الت�سجيل، فقد تغري ب�سبب وجود 

اأجهزة ت�س������جيل حديثة، يدخل يف بع�س������ها 

أو  اأنظم������ة الكومبيوت������ر مثل نظ������ام ClaB ا

CuBase. اأما من حيث الت�س������جيل بو�ساطة 

اأجهزة الت�سجيل دون ا�ستخدام الكومبيوتر، 

ف������اإن التعام������ل يف معظ������م ال�س������تيديوهات 

م������ع اأجهزة، تعتمد على الن������وع الذي يحوي 

نظ������ام 24 ت������راك، مما اأفقد املو�س������يقى يف 

هذا النظام التوا�س������ل احل�سي والروحي بني 

)31(
العازفني واملغني.

خر مثله مثل  يحتاج فن الرق�������ض هو الآ

بداعه،  باقي الفنون، اإىل معرف������ة، معرفة لإ

ومعرف������ة لتذوقه، ومعرف������ة ملزجه مع فنون 

خ������رى، ولن�س������تدع اإىل خميلتنا على  داء الأ الأ

مريكي  �سبيل املثال، �سورة مبدع الرق�ض الأ

احلديث، ال������ذي حدثونا عن������ه وهو يراقب 

احل�رصات حت������ت املجهر، يبحث يف حركاتها 

ع������ن »موتيف������ات« حركية جديدة لت�س������ميم 

داء  ن اإىل �س������ميم علقة الأ
رق�س������اته. والآ

احلركي باملعرفة، ومدخلنا اإليها هو البو�سلة 

الت������ي حددها  ربع������ة،  ذات الجتاه������ات الأ

ن�سانية.  »فيتجن�ستاين« عن تكامل املعرفة الإ

داء احلركي كم�س������در  من هنا تربز اأهمية الأ

للمعرفة، ب�سفته نوعاً من الطقو�ض، ل جمرد 

حركات ج�سدية خالية من املعنى. 

لقد ابتذلنا الرق�ض، ونزعنا عنه وظيفته 

�سلية الكامنة يف �س������وفية طقو�سه، التي  الأ

تخل�س������نا من مادية اجل�س������د، ونن�س������د من 

خللها الت�سامي والتعايل، وحتى فن الباليه، 

مل يهمنا فيه اإل جماله ال�س������كلي1، وح�رصنا 

أداءه يف اأبجدية حركية حمدودة، ت�س������ل اإىل  ا

ح������د امللل اأحيان������ا، هذا هو ما ي�س������عى اإليه 

الرق�ض احلديث، عندما راح يف زمن العوملة 

ي�س������تعري من الهن������ود والياباني������ني والزنوج، 

)32(
تعبرياته واإمياءاته ور�سانته وحيويته.

داء احلركي بتكنولوجيا  تربز �سلة فن الأ

املعلومات، ما اإن ننظر اإىل هذا الفن ب�سفته 

و�س������يلتنا لكي نعيد علقتنا باأج�سادنا، تلك 

العلق������ة التي ل ترد اإىل اأذهاننا اإل مقرونة 

مور ال�سحية، ومبمار�سة متارين اللياقة  بالأ

البدنية، لقد �س������يقنا اخلناق على اجل�سد، 

اإىل ح������د اأن ابتذلناه يف وظيفته املبا�رصة. اإن 

تكنولوجيا املعلومات وعوامل الواقع اخليايل، 
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ن�سان من التخل�ض من قيود ج�سده،  �ستمكن الإ

ليمرح منطلق������ا يف عوامل الرمز كما يتخل�ض 

ر�س������ية،  أثر اجلاذبية الأ رواد الف�س������اء من ا

يزادورا دنكان، راق�س������ة  ولنتذكر �س������يحة لإ

مريكية ال�س������هرية »دعوا اجل�س������د  الباليه الأ

ينطل������ق«. ولناأ�ض على م�س������ري نيجي�س������كي، 

عبقري الرق�ض الت�س������يكي الفذ، الذي كان 

يقفز طائرا يف الهواء، وكاأنه تخل�ض بالفعل 

أثر اجلاذبي������ة، لينتهي به ولعه بالرق�ض  من ا

الرفيع اإىل تلك النهاية الرتاجيدية، فينقلوه 

– وه������و يف اأوج تاألقه – من خ�س������بة امل�رصح 

مرا�ض العقلية، ع�ساه يجد يف  اإىل م�سحة الأ

عامله������ا اخليايل ما عجز عن العثور عليه يف 

عامله الواقعي. 

لق������د اأظه������ر الرق�������ض يف زم������ن العوملة 

ح�سا�س������ية مفرطة لروح ع�������رص املعلومات، 

أكان الرق�ض على مو�سيقى  »التنكو«  �س������واء ا

أنغام املو�سيقى  يف مراق�ض ال�سباب، اأم على ا

التجريبي������ة يف امل�������رصح التجريب������ي، فف������ي 

احلالتني، ي�س������هل على الفرد ملحظة هذا 

أو »الت�س������ظي  الطاب������ع املتقط������ع للرق�������ض، ا

احلرك������ي«، اإن جاز التعبري، عل������ى اإيقاعات 

مفاجئة متدفق������ة، تذكرنا بتدفق نب�س������ات 

املعلوم������ات، اإن لغ������ة الرق�������ض – بل منازع 

– ه������ي اأقدر اللغات على التعبري عن فجائية 

التقط������ع تل������ك، ثنائية التنقل بني »ال�س������فر 

)33(
والواحد« بلغة اأهل املعلومات.

باغ���ة الت�سكي���ل وف���ن الت�سوي���ر.. 

لوان..  غابة من الظال والأ

أنه تنظيم  يعرف »فن الت�س������وير« عل������ى ا

لوان بطريقة معينة على �س������طح م�س������تو،  للأ

أنه فن متثيل ال�س������كل باللون  ويُعرف عل������ى ا

واخلط على �س������طح ذي بعدي������ن من خلل 

ال�سور الب�رصية، ويُعرف باعتباره فن يتكون 

مكانات  فكار وفقا لإ من التنظيم اخلا�ض للأ

اخلط واللون على �سطح ذي بعدين، ويُعرف 

فكار  أنه ف������ن التعبري ع������ن الأ كذل������ك عل������ى ا

والنفعالت من خلل اإبداع بع�ض اخل�سائ�ض 

اجلمالية املحددة، وبو�ساطة لغة ثنائية البعد. 

والفارق اجلوهري بني الر�سم والت�سوير اأن 

الر�سم يتم باخلط فقط، مع الهتمام بعن�رص 

أ�سا�سا  أي�س������ا، اأما الت�س������وير فيتم ا الظلل ا

باللون، وفن الت�س������وير كما ي�سري – هربرت 

ريد – يت�سمن خم�س������ة عنا�رص رئي�سة هي: 

�سكال، والفراغ،  اإيقاع اخلطوط، وتكثيف الأ

ل������وان. واللون هو  �س������واء والظلل، والأ والأ
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اأكر ه������ذه العنا�رص اأهمية بل هو جوهر فن 

)34(
الت�سوير.

  وق������رار الفن������ان امل�س������ور اأن يخت������ار 

لوان  و�س������يطا معين������ا مث������ل »التم������ربا« – الأ

املمزوجة بالبي�ض والغ������راء بدل من الزيت 

أو »الفري�س������كو« – الت�سوير اجل�سي على  – ا

اجلدران وال�سقوف خا�سة فيما يعرف بفن 

أو   »اجلوا�������ض« – طريق������ة  اجلداري������ات – ا

ل������وان املائية – اأو  يف الر�س������م من خ������لل الأ

لوان الزيتية، اأو  أو الأ �س������كال ال�س������معية، ا الأ

املائية وغريها، وكذلك اختياره ل�سكل معني، 

أو اللوح������ة الت������ي تو�س������ع على  كاجلداري������ة ا

أو الر�س������م  أو تعل������ق على اجلدران، ا حامل، ا

أو الزخرفة، اأو  أو املنمنمات ا على اخل�س������ب ا

�س������كال. كل ذلك يقوم على  غري ذلك من الأ

أ�س������ا�ض روؤيته الفنية. وكذلك اخل�س������ائ�ض  ا

مكانات التعبريية اخلا�سة بهذه  احل�سية والإ

الختيارات. 

يف زم������ن العوملة ،اأ�س������بحت الفنون تعرب 

ع������ن اهتمامات الفنانني، فل������م تعد مرتبطة 

أو اأي موؤ�س�سة �سيا�سية،  أو الدولة ا بالكني�س������ة ا

لقد اأ�سبحت لها وظيفتها امل�ستقلة، تعرب عن 

حاجات الفنانني والنا�ض، وتعك�ض طموحاتهم، 

ب������دل اأن تع������زز الوجود اخلا�ض ملوؤ�س�س������ات 

را�س������خة اأو غري را�سخة. وعلى �سبيل املثال، 

آلة الت�س������وير الفوتوغرايف العام،  فاإن ظهور ا

قد حرر اللوح������ة من دورها اخلا�ض املتمثل 

أو �س������ورة �سخ�س������ية،  يف ر�س������م بورتريهات ا

ومن ثمة ت������رك اللوحة كي تتطور بطريقتها 

اخلا�س������ة، وي�س������جل تط������ور النظري������ات يف 

العل������وم والتكنولوجيا، الفكرة العامة القائلة 

باأن الروؤية ينبغي األ تعني دائما الت�س������جيل 

ال�سادق، واأن احلوا�ض لي�ست هي دائما كما 

تبدو عليه. 

واإّن اأحد العوامل املهمة يف درا�سة تاريخ 

بداع  الف������ن يف زمن العومل������ة ،هو عام������ل الإ

واحلاج������ة اإىل التغي������ري الدائ������م والتج������دد، 

أنه خلل فرتة ق�س������رية،  والدليل على ذلك ا

ظهرت كوكبة من احلركات الفنية متداخلة 

ومتعاي�سة يف اآن واحد: التعبريية، امل�ستقبلية، 

الرمزية، التكعيبية املو�س������وعية الوحدانية، 

الوجودية، الت�سكيلية اجلديدة. وقد �ساهمت 

كل هذه احلركات وما بعد احلداثة يف اإغناء 

امل�سهد الفني العاملي ومفاهيم الفن من اأجل 

الف������ن، والفن م������ن اأجل احلي������اة، يف الوقت 

نف�س������ه، ولي�ض على نح������و متعار�ض، بل على 
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)35(
وجهة التجاور والتكامل.

ق�س������ى وكذلك الغرب  �س������هد امل�رصق الأ

وامل�������رصق العربي يف زم������ن العوملة، حتولت 

يف تطور الفن الت�س������كيلي، واأ�سبح الفنانون 

يك�س������بون قوتهم من خ������لل تنظيم معار�ض 

أو امل�س������اركة يف معار�ض  عمالهم، ا متجولة لأ

دولية، ومن ثم حلت احلاجة اإىل اللجوء اإىل 

ال�س������وق، حمل تلك احلاجة القدمية اللجوء 

أو الزبائن الدائمني.  اإىل الرعاة واملوؤ�س�سات، ا

وهكذا اأ�سبحت حرية الختيار والتعبري اأكرب، 

وب������داأت اأعمال الفنان������ني تظهر يف جملت 

دورية عاملية وخا�سة بالفنون، ونال الفنانون 

جوائز ات�سمت ب�سفات ومظاهر العوملة. 

لقد ح�سل الفنانون يف هذا الع�رص على 

حريتهم يف ابتكار لغتهم الب�رصية اخلا�سة، 

واأي�سا حريتهم يف القيام بالتجريب من خلل 

�سكال اجلديدة، ذات ال�سمة العاملية. وهذا  الأ

أ�سلوبية وروؤى  أنتج تغريات ا ال�س������عي احلثيث ا

فنية جديدة. وقد �س������خت دماء جديدة يف 

احل������ركات الفنية، من خلل التبادل ال�رصيع 

فكار ومن خلل املعار�ض، والتفاعل بني  للأ

الفنون والثقاف������ات، وغري ذلك من املوؤثرات 

)36(
العاملية مت�سحة م�سوح العوملة.

فن العمارة.. بيوت العامل من زجاج 

آة ع�رش العوملة  ومرايا.. يف مرا

ظه������رت معامل احلداثة يف ف������ن العمارة، 

حينما ا�ستجدت طرائقية جديدة يف ت�سنيع 

احلديد ال�س������ب، وظهرت اأوىل حم�س������لته 

يف ت�س������ميم اجل�سور والبيوت الزجاجية، يف 

أملانيا وفرن�س������ا وغريها،  اجنل������رتا وهولندا وا

ومتثل������ت يف بناء الق�رص البل������وري يف لندن. 

ان�س������م الكث������ري من ق������ادة الفك������ر املعماري 

للحداثة اإىل مفاهيم املجتمع الرفاهي، واإىل 

تبني عمارة تدعم هذا املفهوم وتتوافق معه، 

كان هذا فكراً عقلنياً، علمياً، وعلمانياً. 

ومل يلت������زم بالتكوينات ال�س������كلية للطراز 

التقلي������دي، لع������دم توافقه������ا م������ع متطلبات 

التكنولوجي������ة احلديث������ة، كما اأ�س������بح معها 

قليمي������ة  الإ باملتطلب������ات  الهتم������ام  لغي������ا 

وخ�سو�سياتها. ويعني هذا – وفقا لفرتا�ض 

العومل������ة – ت�س������اوي ال�س������عوب يف متطلباتها 

واإمكانات تلبية حاجاتها. ولذا مل ياأخذ هذا 

املوقف النظري بعني العتبار اخل�سو�س������ية 

قليمية والثقافية واحل�سارية، وخ�سو�سية  الإ

ثنية والوطنية والرتاثية.  حتديد الهويات الإ

لق������د اأجن������زت العم������ارة احلديث������ة الدولية 



ثقافة ال�صورة واإثنوغرافيا االت�صال

ول  2042009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

أنها يف  ث������ورة فكري������ة تقدمية اإن�س������انية، اإل ا

ن�س������اين ال�س������مويل هذا، جتاهلت  موقفها الإ

قليمية. وهنا م�سدر �سلبية  اخل�سو�س������ية الإ

موقف احلداثة والعمارة الدولية. 

لقد حقق فكر احلداث������ة عمارة متميزة 

جدا، اأ�س������بحت حم�س������لتها توؤل������ف روائع 

التعم������ري املعا�������رص، ابت������داء بع�������رص الق�رص 

البلوري يف اجنلرتا، وما متكنت من حتقيقه 

من ت�س������نيع وتنظري جماعة ال� »فرك باند« 

أملاني������ا، وبعده������ا جماع������ة »باوهاو�ض«.  يف ا

حققت �سكليات معمارية متوافقة مع ع�رص 

)37(
العوملة.

لقد ظه������رت العوملة يف جم������ال العمارة 

كمح�سلة لندماج النهج اللعقلين، الذي 

ابتدع������ه نهج ما بعد احلداث������ة، والذي روج 

لتحرير ال�س������كلية من متطلبات التقنية، مع 

ظهور مفهوم ال�س������وق احلرة، وامتزاج هذين 

خرى التي  املوقفني، مع ظه������ور املتغريات الأ

اأ�رصن������ا اإليها، مم������ا اأدى اإىل اإرب������اك الفكر 

املعم������اري عام������ة. فانزلق الكث������ري منه اإىل 

ممار�سات �سكلية، كما لو كانت مهمة العمارة 

تنح�������رص فيها. لي�ض هذا فح�س������ب، بل اأخذ 

نه������ج اآخر ويف عزلة فكري������ة، ميار�ض عمارة 

مبهرجة تلبي متطلبات ال�س������وق احلرة، التي 

ظه������رت مع اقت�س������اد العوملة. وه������ذا يعني 

اأن مناه������ج التنظري التقليدي������ة يف العمارة، 

اأ�س������بحت غري فعال������ة يف مواجهة متطلبات 

اإنت������اج احلداثة، فاأ�س������بح اخلو�ض يف تنظري 

بنيوية العمارة م�س������األة ملحة، وبقدر التمكن 

من هذا، بق������در ما يتاأهل الفك������ر املعماري 

ملواجه������ة واقعية متطلباتها، ومن �س������يتمكن 

املجتم������ع من العمل على تهيئة ا�س������رتاتيجية 

تثقيفي������ة وت�س������نيعية متكن������ه م������ن مواجهة 

زم������ات الفكري������ة والتطبيقي������ة يف جمال  الأ

)38(
العمارة يف زمن العوملة. 

اإن ما »بعد البنيوي������ة« املفاهيم الغربية، 

أبرز ملحمها الفل�س������فة الفرن�سيون  والتي ا

أنتج تاأثريها على  م������ن اأمثال »دريدا«، وق������د ا

الفك������ر املعم������اري ملعماري������ني معا�رصين من 

اأمثال: زه������اء احلديدي، وبرنارد ت�س������ومي، 

ودانييل ليب�سكند. ت�سميمات فراغية وبنائية 

جدي������دة، ت�س������بح فيها مادي������ة البنى �رصيعة 

الزوال، ويحقق الفراغ �س������مواً حموماً. وبهذه 

الطريقة ت�س������بح العم������ارة رمزا يدل على ل 

حمدودية ما ميكن قيا�س������ه وتزامنية اجلامد 

واحلي. وباخت�س������ار ف������اإن اله������دف هو اأن 
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ح�سا�ض بالعجب املتعايل  يت�رصب امل�ساهد بالإ

)39(
عرب حتول املادة والفراغ يف ال�سوء.

ن ونح������ن على اأعتاب القرن احلادي  والآ

والع�رصي������ن، ويف ظل القوى املحركة اجلبارة 

زمات  نرتنت، التي تغري عاملنا، والأ لعومل������ة الإ

ر�ض  البيئية العاملية احلرجة التي على اأمنا الأ

»جايا« اأن تكافحها، فاإن امل�س������ائل اجلذرية 

ن�سانية على  أي�س������ا اأن تتعامل معها الإ يلزم ا

م�ستوى اأكر توحداً وت�سامياً، وارتباطا بوحدة 

ن�ساين، واأن تتكامل متخطية اأي�سا  امل�سري الإ

القي������ود الثقافية والتاريخي������ة. وكذلك فاإن 

�س������طورية والكونية للعمارة، والتي  بعاد الأ الأ

تتجاوز اأ�سول املكان والزمان، تتطلب خيالنا 

بداع������ي وفهمنا وتكاملن������ا. ورمبا اأمكننا  الإ

من خلل تلق������ي وجهات النظر بني ال�رصق 

لفي������ة الثالثة، اأن  والغرب يف فج������ر هذه الأ

جتد الب�رصي������ة بذورا مفاهيمية مت�س������امية، 

تربط وت�س������ل ب������ني اخلا�ض والع������ام، وبني 

على  ن�س������اين وامللكوت الأ مملك������ة الوجود الإ

)40(
املطلق.

وبعد: يك�س������ف لن������ا ع�������رص العوملة عن 

ا�س������تكمال امل�سرية، التي بداأها فنانون عظام 

من مثل: �س������يزان وبيكا�سو يف فن الت�سكيل، 

وب������اخ وهن������دل وتيليمان يف فن املو�س������يقى. 

وقد قدم لنا األربتو اإيك������و جتربة رائعة لفن 

أدبه الروائي  دب الذهن������ي، عندما م������زج ا الأ

بال�س������ينما مبعرف������ة عل������وم ال�س������يميوطيقا 

أن�ساق  وال�سيميولوجيا. وهكذا يتم املزج بني ا

الفنون املختلف������ة، وكذلك بني الرتاث الفني 

عرب الثقافات واحل�س������ارات. لقد اأ�سبحت 

�سا�س������ية لفنون  قابلّية املزج اأحد ال�رصوط الأ

ع�������رص العوملة. واأي عمل فن������ي يفتقد هذه 

آل������ه الندثار. فمن  �سا�س������ية ما اخلا�س������ية الأ

بعاد من  املتوقع اأن يقرتب الر�سم الثلثي الأ

فن النحت، واأن تعمل مو�س������يقى ال�سعر على 

تكثيف احلوار بني ال�س������عر واملو�سيقى، واأن 

دب وامل�رصح،  ت�سيق التفاعلية امل�سافة بني الأ

أدائية امل�رصح  يف الوق������ت الذي تقرتب في������ه ا

بينه وبني ف������ن الرق�ض. اإن الفن املزجي هو 

اأم�سى الو�سائل يف اإقامة احلوار بني ثقافات 

ال�س������عوب، والتمهيد لثقافة ال�سلم، وثقافة 

العوملة، اأو عوملة الثقاف������ة. اإن ع�رص العوملة 

أو نهايات  �سينتج اأعمال فنية لي�ض بدايات، ا

حمددة، اإنها نهاية الفنون. قيا�سا على »نهاية 

التاريخ« على حد تعبري فوكو ياما فيل�س������وف 

النهايات.
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������ى، يف حماولٍة غري م�س������بوقة عل������ى حدِّ ِعلِْمنا،  يف هذا البحث، �سنَتََق�سَّ

عياد القدمية التي ن�س������اأت على اأر�سنا  اجلذوَر التاريخية البعيدة لعدد من الأ

اَر�ض �سنوياً، وبانتظام، بينما انقر�ض بع�سها  ها اإىل يوِمنا هذا ميمُ وا�ستمر بع�سمُ

خر وخرج خروجاً كاماًل من التاريخ والذاكرة ومل يمَُخلِّْف لنا اإل ا�سمه وبع�ض  الآ

ول الذي ا�ستمر، اخرتْتمُ عيَد الرابع، اأما عن  مالحمه الباهتة. عن النموذج الأ

باحث ومرتجم �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

عياد القدمية �صول التاريخية للأ الأ

ما ا�صَتَمرَّ منها وما انقر�ض

❁
مالتيو�س جربائيل جغنون
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�لثاين �لذي مل يَ�ْس������تَِمّر ومل يبَق منه �إاّل جمرد 

��س������م غام�ض �ملعنى و�ملد�لي������ل يُْطلَُق �ليوم 

عل������ى �لكثري من �ملو��س������ع يف منطقة �رشقي 

�ملتو�س������ط وهو »�مليما�������ض«، فقد متكنت من 

أَ�رْشَُح الحقاً. حلِّ لُْغِزِه كما �سا

عيد الرابع

عو�م  لي�ض قلياًل ما كنا ن�سارك يف بع�ض �الأ

بانا بح�س������ور �الحتفال �لربيعي  يف فرتِة �سِ

�ل�سنوي �ملعروف جيد�ً لدى �لقا�سي و�لد�ين 

با�سم »عيد �لر�بع« ويُْق�َسُد به ب�سكل �أو�سح 

»عيد �لر�بع من ني�س������ان« و�لذي ي�س������ادف 

�ل�س������ابع ع�رش من ني�سان كما ي�سادف �أي�ساً 

 للعيد �لوطني �ل�س������وري 
)1(

�ملوعد �لر�س������مي

�ملعروف بعيد �جلالء �ل�سنوي ح�سب تقومينا 

�مليالدي �ملعمول به �ليوم. وهذ� �لعيد يُْعَقُد، 

منذ �أزمنة ي�س������عب علينا �قتفاء بد�يتها، يف 

مو��سع معدودة حمددة مفتوحة يف  �أح�سان 

�لطبيعة لرمبا كان �لقا�سم �مل�سرتك بينها هو 

�سجار )وجد�ول �ملياه تف�سياًل  �خل�رشة و�الأ

عند توفرها( على حو��سي �جلبال �ل�ساحلية 

�خل�رش�ء �لت������ي ال تفتقر لعن�رش �لن�س������ارة 

غلب. ونذكر من  و�ل�س������حر و�جلمال على �الأ

هذه �ملو��س������ع �س������نوبر جبلة يف منت�س������ف 

الطري������ق ال�س������احلية الت������ي ترب������ط مدينتي 

اللذقية وجبلة، حيث كنا نح�رص الحتفالت 

قرب اإىل جبل������ة مدينتنا. ونذكر  ب������ه كونه الأ

مو�س������ع �سطحة عند التقاء ال�سفوح ال�رصقية 

ال�سديدة النحدار مع �س������هل الغاب وكذلك 

مو�سع �س������لحب عند النهاية اجلنوبية ل�سهل 

الغاب ومو�سع ال�سيخ غ�سبان عند الكيلومرت 

5 على طريق عام م�س������ياف- حمردة حيث 

اليوم مع�س������كر طلئع البعث ومو�سع ال�سيخ 

اأحم������د اجلْزري قرب قرية بْلَْق�ِس������ة الواقعة 

ق������رب خربة احَلَمام عند الكيلومرت 20 على 

طريق عام حم�ض- طرطو�ض.

ووا�س������ح اأن موع������د انعقاد ه������ذا العيد 

يرتبط ببداية ف�س������ل الربيع، وبالتايل  فاإننا 

أو باآخر،  ل ن�س������تطيع اإّل اأن نربط، ب�س������كل ا

ب������ني اخللفي������ة التاريخية له������ذا العيد وبني 

أدبياتنا  ما بات������ت تُْعَرف باأعياد الربي������ع يف ا

املعا�������رصة. واأعي������اد الربيع ه������ذه ظاهرة ل 

أو  أو �س������عب ا تقت�������رص عل������ى طائفة معين������ة ا

اأ�سحاب عقيدة معينني، بل هي معروفة يف 

اإيران مثًل بعيد »النريوز«، ويف م�رص باأعياد 

»�س������م الن�سيم« كاأمثلة �س������هرية.  كذلك، فاإن 

مايُْعَرُف يف منطقتَي حم�ض وحماة مبوا�سم 
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يام  »اخلم�س������انات« )جمع خم�س������انة ن�سبة لأ

اخلمي�ض املتعاقبة التي كانت تُْعَقد فيها  هذه 

أوائل الربيع  الحتفالت( وكان يُحتََف������ُل بها ا

حتى عهد قريب ت�سب يف هذا احليز. 

ويف ال�ساحل ال�س������وري اأي�ساً ظلت عادة 

عقد الحتفالت التي كانت تُْعَرُف بال�سيبانات 

)جمع �س������يبانه( حتى اأواخر ال�س������تينات من 

أي�س������اً تعقد يف  القرن املن�رصم. وكانت هذه ا

أوائل الربيع يف  ظواه������ر املدن كل يوم جمعة ا

�سجار وامل�ساحات  موا�سع تتوافر فيها عادة الأ

را�سي  اخل�رصاء و�س������واقي املياه وبقربها الأ

املزروع������ة باخل�ض تف�س������يًل. وكانت اإحدى 

هذه ال�س������يبانات تُخ�س�ض للعرائ�ض وتُْعَرُف 

بهذا ال�س������م حتديداً اأي »�سيبانة العراي�ض« 

 اجتماعات 
)2(

»اخَلّطاب������ات« تَُرتِّ������ُب  حي������ث 

اأ�رصوي������ة يف الطبيعة روادها ب�س������كل رئي�ض 

مهات والفتية والفتيات من بنيهن وبناتهن  الأ

عمار  طفال من خمتل������ف الأ اإ�س������افة اإىل الأ

دون املتزوج������ني من الرج������ال الذين يعزفون 

عن ح�س������ور هذه ال�سيبانات التي تهدف اإىل 

اأن حت�س������ل لقاءات »عفوية« بني ال�س������باب 

وال�سبايا ممن هم ب�سن الزواج ولكنها ُمَرتَّبَة 

هل، بل وبناًء على رغبتهم اإىل  م�سبقاً ِبِعلم الأ

اخَلّطابات لكي تُ�ْس������ِفر هذه اللقاءات غالباً 

عن عقود زواج ح�س������ب املبتغى.  ول اأظن اأن 

أو بجوارها تفتقر  منطقة اأخرى يف �س������ورية ا

اإىل موا�سم �س������نوية كانت تتلزم مع بدايات 

الربيع ت�سرتك جميعها ب�سفة الحتفالت يف 

اأح�سان الطبيعة. 

اأما عن اخللفيات التاريخية التي َكُمنَْت 

وراء مثل هذه الحتفالت يف هذه املوا�س������م 

أننا ن�ستطيع  وكانت ال�س������ابقة لها، فل �سك ا

أثرها اإىل ع�س������ور موغلة يف القدم  اقتف������اء ا

جندها يف طقو�ض احتفالت اأعياد اخل�سب، 

و�سع الذي يعني  اأق�س������د اخل�سب مبعانيه الأ

ر�������ض واملوا�س������م الزراعية  اأولً خ�س������وبة الأ

ن�س������ان ال�س������وري القدمي  ن حياة الإ نظ������راً لأ

كانت، وما زالت، اإىل اليوم، مرتبطة بخ�سب 

ر�������ض ووفرة املوا�س������م التي كان م�س������وؤولً  الأ

له الكنعاين بعل وبيل  أ�س������ا�ض الإ عنها ب�سكل ا

ومردوخ البابليَّنْي. كما يعني مفهوُم اخِل�سب 

ثانياً ُخ�س������وبَة الدواب واملوا�سي والدواجن 

ر�ض نظراً لعتماد  املرتبطة بوفرة موا�سم الأ

ن�س������ان اإىل اليوم على املنتجات احليوانية  الإ

لبان  جبان والأ لتوفري الربوتني والدهون والأ

خرى من اأ�س������واف  واملنتج������ات احليوانية الأ
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وجلود كم������ا هو معروف. واأخ������رياً يعني 

اخل�سب خ�س������وبَة الب�رص مبفهوم القدرة 

جن������اب والتكاثر واإكم������ال دورة  عل������ى الإ

ر�ض  احلي������اة وتكامله������ا مع خ�س������وبة الأ

وخ�س������وبة احليوانات، اأي اخل�سب على 

امل�ستويات كافة.

وع������ودة اإىل عيد الراب������ع يف حماولة 

اأ�س������وله التاريخية املوغلة  ِمّنا لقتف������اء 

يف الِقَدم اإذ ت�س������ري العديد من امل�س������ادر 

التاريخي������ة املوثوقة اإىل اأعياد »احتفالت 

أ�ض ال�سنة اجلديدة«  أو »را ال�سنة اجلديدة« ا

التي كان������ت تقام احتفالً بقدوم ال�س������نة 

آكيتو« بالبابلية. وكانت  اجلديدة وامل�س������ّماة »ا

ه������ذه الحتف������الت تقام يف باب������ل يف اأزمنة 

ميتد عمقها الزماين املر�س������ود اأركيولوجياً 

لفية الثالثة وبدايات  وتاريخياً اإىل نهايات الأ

لفية الثانية ال�س������ابقة للم�س������يح. وترتبط  الأ

هذه الحتفالت دينياً مب������ا يُْعَرُف بطقو�ض 

 Fertility Rituals  وعبادات اخل�س������ب

ن�س������ان عموماً والرافدي  and Cults. فالإ

القدمي خ�سو�س������اً كانت حيات������ه، وما زالت 

ر�ض  حتى اليوم، وثيقة الرتباط بخ�سوبة الأ

عوام الوفرية  وعطاءات املوا�سم الزراعية. فالأ

اخل�سب كانت تعني الرخاء والعي�ض الرغيد 

على عك�ض �س������ني القحط واملحل واجلفاف 

التي كانت تعني الفقر وال�س������قاء والتعا�سة. 

ن�سان  ولئن ارتبطت هذه املوا�سم يف ذهن الإ

الرافدي باآلهته املتع������ددة التي كانت متتلك 

ر�ض وتتحكم باملوا�سم،  مقادير ال�س������ماء والأ

ن�سان اأن يفعل كل �سيء  فلذا كان على هذا الإ

�سحيات  لهة من تقدمي الأ ل�سرت�ساء هذه الآ

له������ا والقرابني والقيام بطقو�ض من �س������اأنها 

البقاء على ات�سال معها وعدم البتعاد عنها 

�سماناً لرخائه و�سعادته. 

 Dr. رو  ج������ورج  الدكت������ور  يُْخرِبُن������ا 

 Ancient يف كتاب������ه  Georges Roux
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 »الع������راق الق������دمي«  اأن طقو�������ض 
)3(

 Iraq

الحتفالت بال�س������نة البابلية اجلديدة التي 

ول  آكيتو« كانت تب������داأ يف الأ كانت ت�س������مى »ا

ول من ال�سنة  من ني�سان الذي كان ال�سهر الأ

أو ال�رصقي ح�س������بما  وفق التق������ومي البابلي )ا

نتداوله اليوم(. ومن�س������اأ هذه الطقو�ض ميكن 

وىل ُمغِرقة يف  رده اإىل امتزاج ح�سارتني: الأ

 Fertility الِقَدم متتد اإىل عبادات اخل�سب

Cults الت������ي كانت �س������ائعة مبناطق �رصقي 

املتو�سط يف الع�سور قبل التاريخية والثانية، 

حدث، تت�س������ل باأ�ساطري خلق الكون  وهي الأ

ال�س������ومرية. ففي �س������ومر، كانت كل مملكة 

من ممالك املدن city states تكفل ح�س������ن 

عطاء حقولها وقطعانها و�س������عبها بو�س������اطة 

الزواج املقد�ض الذي كان يتم بني اإله املدينة 

نثى. ونعلم من ن�س������و�ض   الَذَكر واإلهتها  الأ

أورالثالثةUr III  مثًل، اأن زواجاً كهذا  فرتة ا

كان يت������م يف مدينة »لََغ�ْض« بني »نينغري�س������و« 

أور« ب������ني »ناّنا« و»غول«، ويف  و»بابا«، ويف »ا

آنو« و»اإنان������ا«، ويف »نيّبور«  »اأوروك« ب������ني »ا

بني »اإنليل« و»نينليل«. وكانت هذه الطقو�ض 

املدع������وة »زاْغموك« اأي »ال�س������نة اجلديدة« 

وىل  يف �س������ومر مُتاَر�������ضُ مرتني كل ع������ام: الأ

يف مطلع ف�س������ل الربي������ع والثانية يف مطلع 

ف�سل اخلريف. )ولدينا يف �سورية اإىل اليوم 

ول هو عيد  امتدادين لهذين الحتفالني: الأ

ن، والثاين عيد  الرابع من ني�سان كما نرى الآ

ال�سليب كما �سرنى فيما بعد(. 

آكيتو« البابل������ي كان مُيَْزُج  يف احتف������ال »ا

أ�س������طورة اخللق« معاً يف  »الزواج املقد�ض« و»ا

كلٍّ متناغم.  وكانت احتفالت ال�سنة اجلديدة 

البابلية ت�ستغرق اأحد ع�رص يوماً اأي تبداأ يف 

ول من  ني�س������ان وتنتهي يف احلادي  اليوم الأ

ع�رص منه. وكانت هذه الحتفالت تُعَقُد عادة 

ْمنَها حيث يتجمع البابليون  حول املعابد و�سِ

على اختلف اأعمارهم ومهنهم حول املعبد 

�سواق التجارية لتبادل املنتجات  ويعقدون الأ

وال�س������لع والب�س������ائع يف �س������ياق ممار�س������تهم 

ةٌ اأ�س������ًل لهذه الغاية  للطقو�ض التي هي مَعدَّ

لهتم من  بعينه������ا، اأي طلباً للوفرة والت�رصع لآ

اأجل ا�ستدامتها. كما كانوا يحتفلون بالرق�ض 

لعاب وتناول ما لذَّ وطاب من  هازيج والأ والأ

طعمة تفاوؤلً ب�سنة جديدة طيبة.  الأ

َحَد َع�رَص  ي������ام الأ كل ذلك كان يتم يف الأ

وىل م������ن ني�س������ان. ولكن مل������اذا الرابع منه  الأ

ح�رصاً دون غريه؟
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يام الثلثة  جابة نقول اإنه طيلة الأ  يف الإ

وىل و�س������ولً اإىل وقٍت متاأخر ما بعد ُظْهِر  الأ

له البابلي مردوخ  اليوم الرابع كان كهن������ة الإ

يتلون ال�سلوات با�س������تمرار. ولكن، يف اليوم 

أو بع������د الوجبة الثانية  الراب������ع بعد الع�رص، ا

»وجب������ة الغداء« بوقت متاأخ������ر يحني موعد 

وان  نه �سيكون قد اآن الأ »ذروة الحتفالت« لأ

وريغاّلو«  أو »ق������دوم« كاه������ن »الأ ل�»جم������يء« ا

عظم اإىل املعب������د ليكون على راأ�ض الكهنة  الأ

هم خلل الحتفالية  ليقيم فيه الطق�������ض الأ

ُج الحتف������ال بالفقرة التي يتلو  كلها. و�س������يُتَوَّ

أ�سطورة اخللق باأكملها،  عظم ا فيها الكاهن الأ

ينوما اإيلي�ض..« اأي )عندما يف  املعروفة ب�»الإ

أ�س������طورة  ع������ايل..( اإىل اآخر ما هنالك يف ا الأ

 التي ت�������رصد حكاية خلق 
)4(

اخلل������ق البابلية 

ن�س������ان البابلية بكامل تفا�سيلها  الطبيعة والإ

عل������ى املتعبدي������ن املحتفلني. وم������ن هنا اأتت 

اأهمية اليوم الرابع الذي طغت اأهميته على 

أيام الباقية لل�سبب الذي اأو�سحناه.  الع�رصة ا

 اإذن، فالي������وم الرابع ميثل يوم »الُقدوم« 

أو »و�س������ول«  مبعن������ى »جميء« اأو »ح�س������ور« ا

خري  عظ������م، حيث كان ه������ذا الأ الكاه������ن الأ

له ب�سخ�سه ولكنه لي�ض  أو يقوم مقام الإ ميثل ا

له  له بعينه. ففي هذا الحتفال يح�رص الإ الإ

عظم، فهو اإذن يوم »قدوم«  ثًَّل بكاهنه الأ مُمَ

أو باآخر. وم�س������األة  أو »ُحلوِله«  مبعنى ا له ا الإ

أو »املجيء« تلك كانت  أو »القدوم« ا »احللول« ا

لها تداعيات تاريخية اأخرى مماثلة بالن�سبة 

لليونانيني فيما بعد وللرومان الذين �س������اروا 

أي�ساً. و�سناأتي على  على نهجهم من بعدهم ا

أدناه يف �س������ياق حديثنا عن  هذه التداعيات  ا

»لغز امليما�ض«.

واأخرياً نقول اإن �سيئاً �سبيهاً بهذه الطقو�ض 

�س������كًل، ولكن مب�س������امني خمتلفة واأهداف 

اأخ������رى متام������اً،  كان������ت مُتاَر�������ض، بتواقيت 

خمتلف������ة خ������ارج موا�س������م ال�س������نة اجلديدة، 

وبتكرار منتظم، مرًة كل �س������هر ما بني بدايته 

واخلام�ض ع�رص منه، يف اأحد املعابد ال�سورية 

آثاُرها  رامية القدمية املعروف������ة والباقية ا الآ

جليًة للعيان واملدعوة اليوم »ح�سن �سليمان« 

على م�سافة 24 كم اإىل ال�سمال ال�رصقي من 

مدينة �سافيتا. هذا ال�»ح�سن« الذي مل يكن 

ح�س������ناً يوم������اً ومل تكن له علقة ب�س������ليمان، 

آرامياً وَح�ْس������ْب مكر�ساً لعبادة اإله  كان معبداً ا

»البيتوكيك������ي« مت جتديد بنائ������ه على النحو 

آث������اره الباقية الي������وم عام 171  ال������ذي نرى ا
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امليلدي ح�س������بما يفيدنا نق�ض كتابي يوناين 

مزبورعلى عتبة بوابته ال�رصقية. ونعلم بهذه 

الحتفالت ن�سف ال�سهرية التي كانت تُقاُم 

على مدار العام من نق�ض يوناين مطول اآخر 

يظهر اإىل ميني الداخل من بوابته ال�سمالية 

������ُف هذه الحتفالت. ولقد متكنت من  يَ�سِ

و�سع ترجمة عربية كاملة لن�ض ذلك النق�ض 

اعتباراً من الكتابة اليونانية اإياها كما وردت 

�سل. يف الأ

آخ������راً، ميكنن������ا اأن نرى  واأخ������رياً ولي�ض ا

اأ�سداء  وا�س������تطالت مثل هذه الحتفالت 

وامتداداته������ا اإىل يومنا الراهن، ولكن مبعاٍن 

جتمع بني منا�س������بات حم�ض دينية، واأخرى 

تكاد ل تختلف اإّل  قليًل عن طقو�ض املوا�سم 

ر�ض وذلك يف مواعيد اأخرى  وخ�س������وبة الأ

كما �س������بق لن������ا واأ�رصن������ا اأعله. ف������اإن عيد 

ال�س������ليب املعروف  موعده الرابع ع�رص من 

أنه يرم������ز، دينياً،  )  أيل������ول لكل عام، لبد وا ا

م������ن ب������ني احتمالني اثن������ني(، اإىل اكت�س������اف 

خ�س������بة ال�سليب احلقيقية من قبل القدي�سة 

أم املل������ك ق�س������طنطني الكب������ري، اأو  هيلن������ه ا

ل�سرتداد خ�سبة ال�سليب احلقيقية من الفر�ض 

ال�سا�س������انيني بعد اأن اأخذه������ا ك�رصى الثاين 

أبرويز حني غ������زوه للقد�ض ونهبه لكني�س������ة  ا

القيام������ة وتخريبها ع������ام 614م،  فاإنه يرمز 

أي�ساً، وبدون �س������ك اإىل بدء مو�سم اخل�سب  ا

أدبنا ال�س������وري  أن������ه معروف جيداً يف ا حيث ا

غري املادي املتوارث اأن عيد ال�سليب يرتافق 

ُ بانق�س������اء ف�سل  مع اأول هطول مطري يُبَ�رصِّ

اجلفاف وقدوم املط������ر. فيقال »َمْطَرة عيد 

أو »َمْطَرة ال�س������ليب« ، كما يقال  ال�س������ليب« ا

وىل  »�َسلَّب ال�سليب« مبعنى اأتت »املَْطَرة« الأ

وانتهى ال�سيف وبداأ اخلريف ح�سب التقومي 

ال�رصقي الكن�س������ي. وهذه »املطرة« مر�سودة 

جي������داً  ومتع������ارف عليها وماألوفة بالن�س������بة 

ملزارعينا من امل�س������يحيني وغريهم على حد 

أ  �سواء. ون�سري هنا اإىل اأن ال�سنة الكن�سية تبدا

أيلول ال�رصقي. وباحت�س������اب الفرق  مع بداية ا

بني التقوميني الذي هو 13 يوماً، يكون اليوم 

ول  الرابع ع�رص )يوم عيد ال�س������ليب( هو الأ

أيلول ح�س������ب التقومي ال�رصقي الكن�سي،  من ا

ول من ال�س������نة الكن�سية اجلديدة حيث  اأي الأ

أيل������ول غرب������ي مطروحاً منه 13 يوماً  اأن 14 ا

أيل������ول ال�رصقي الكن�س������ي. وهنا  ي�س������اوي 1 ا

أي�س������اً عن »َمْط������َرٍة« معلومة جيداً  نتحدث ا

ومر�س������ودة باملقدار ذات������ه تُْع������َرُف ب�»َمْطَرة 

أو الرابع من ني�سان  ال�سابع ع�رص من ني�سان« ا

يف بداية الربيع ح�سب التقومي ال�رصقي، وهي 
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مهمة جداً للموا�سم الزراعية كما هو معلوم 

أدبنا ال�س������عبي. ونعود هن������ا للتذكري مبا  يف ا

جاء اأعله من اأن قدامى ال�س������ومريني كانوا 

يحتفل������ون مرتني كل ع������ام: يف بداية الربيع 

بني�سان ويف بداية اخلريف باأيلول. 

ففي دير مار جرج�ض احلّمريا البطريركي 

أ�س������فل  الواقع اإىل الغرب من قلعة احل�س������ن ا

املنح������در الذي تق������وم عليه قرية امل�س������تاية 

مبنطقة تلكلخ، يجتمع امل�سيحيون من اأنحاء 

القطر كافة يف الدير وحوله للحتفال بهذا 

العي������د الذي ل ميكنن������ا اإّل الربط بينه وبني 

ر�ض والب�رص  طقو�ض اخل�سب ورجاء اخلري للأ

أنه  يف ال�سنة )الكن�س������ية( اجلديدة، خا�سًة وا

تعقد �س������وق حول املعبد )الذي هو الدير يف 

هذه احلالة(. علماً ب������اأن املكان خارج الدير 

جمهز اليوم باأك�س������اك مبنية باحلجر وباحة 

يواء الراغبني باملبيت  وبناء �سبيه بالفندق لإ

خارج الدير اإ�سافة اإىل الغرف واملق�سورات 

املتوفرة �سمن الدير. 

امليما����س !! ماه���و امليما����س؟ ذل���ك 

ه اأخريًا: ْغُز الذي متكنت من حلِّ اللُّ

ما هو امليما�ض؟ �سوؤاٌل ظلَّ يحريين كاللغز 

ُه. ما  املطل�س������م الذي مل اأهتِد اإىل م������ن يَُف�رصِّ

هو املعنى اللفظي لل�س������م؟ وما هو مدلوله؟ 

أ�س������ئلة تتفرع  وكيف ومتى وملاذا ن�س������اأ؟ كلها ا

ول: ما هو امليما�ض؟ �سا�ض الأ عن ال�سوؤال الأ

امليما�ض ا�س������ٌم ماألوف ي������رتدد كثرياً على 

أل�سنة احلم�سيني. ولكن، بقدر ما هو ماألوف  ا

ومتدوال، بقدر ما يحي������ط مبعناه اللتبا�ض 

أْهتَِد اإىل ما  والغمو�������ض: فه������و لغز حم������ري مل ا

ينري الدرب يف بحثي عنه، �س������واء عن طريق 

ال�س������وؤال، اأي �س������وؤال »العارفني« املفرَت�سني 

������مت به������م املعرف������ة، اأم عن طريق  ممن تو�سَّ

الرجوع اإىل امل�س������ادر والكتب التي تخاطب 

مثل هذه املوا�س������يع. فما من جميب، وما من 

مفيد: ال�سمت ول �س������يء غري ال�سمت!!؟؟ 

وج������لُّ ما متكنت من معرفت������ه هو ما يعرفه 

كل حم�س������ي تقريباً: اأي ربط ال�سم مبكان 

حمدد على العا�سي يجاور منتزه ديك اجلن 

وغ������ريه. هذا ما اأفادين ب������ه »العارفون«  ول 

�سيء اأكر. لقد خيبني كل هوؤلء »العارفني« 

كما خيبتني كل امل�سادر. 

ه���ل اقت����رش امليما�س عل���ى حم�س 

فقط؟

أنه غري ذلك. فال�س������م  دلة كثرية على ا الأ

مكنة، على  وارد يف غ������ري مكان، ومن هذه الأ
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�سبيل املثال ل احل�رص: مّياما�ض )= ميما�ض( 

وهو َمْعلٌَم اأثري يف قرية مياما�ض على م�سافة 

15 كم جنوب �رصق ال�س������ويداء بجبل العرب 

جنوب �سورية، وهناك ميما�ض جر�ض �رصقي 

ردن وميما�������ض ع�س������قلن وميما�������ض غزة  الأ

�سكندرية وغريها. واإذا  بفل�سطني وميما�ض الإ

عظم بني  كان النهر لي�ض القا�سم امل�سرتك الأ

مكنة التي حملت ا�س������م امليما�ض، فما هو  الأ

خرية هذه  القا�س������م اإذن؟ فل بد، واحلالة الأ

اأن امليما�������ض ل يدل على نهر اأو مكان بعينه. 

أين النهر من غزة ومن غريها؟ اإذ ا

ولقد اأورد جاكوب������ي Ad. Jacoby يف 

 Real Encyclopaedia، Maiumas �ال

املطبوعة عام 1928 ما مفاده: )ُعِرَف ا�س������م 

أو ماّيوما�ض = امليما�ض( اأ�س������ًل  َمّيوما�������ض) ا

أنه مرف������اأ غزة، واحلقيقة فهو ا�س������م  عل������ى ا

آرامي مبعن������ى »ميناء«( . ولقد ا�س������توقفني  ا

هذا التاأوي������ل ملعنى َمّيوما�������ض )= امليما�ض( 

وقم������ت بالتمحي�ض به واختباره قبل القبول 

أنا اأعرف اأن ا�سم  أو الت�سليم ب�س������حته. وا به ا

أُطِلَق فعًل على ميناء جماور لغزة  َمّيوما�������ض ا

من وثيقة �سبق يل واأن در�ستها بعمق منذ نيف 

وخم�سة ع�رص عاماً، وهي خريطة ف�سيف�ساء 

مادبا الت������ي اأوردت ا�س������م مّيوما�ض )املعادل 

للميما�ض( قرب غزة ولي�ض غزة نف�س������ها كما 

اأورد جاكوبي. ولكن، اإذا �سلَّمنا جدلً ب�سحة 

ما َزَعَم جاكوبي من اأن لفظة َمّيوما�ض تعني 

رامية، فاأين امليناء، واحلالة هذه،  »ميناء« بالآ

ماك������ن التي حملت ا�س������م »َمّيوما�ض«  من الأ

ولي�ست واقعة على نهر اأو بحر؟؟!!

أي�س������اً، فاإن ف�سيف�س������اء اأخ������رى )غري  وا

خريطة مادب������ا( مكت�س������فة يف »ماعني« اإىل 

ال�رصق من البحر امليت ورد فيها ا�سم مو�سع 

أي�ساً، وهو مو�سع اآخر غري  يُدعى مّيوما�ض ا

امل�سار اإليه يف خريطة مادبا. غري اأن خريطة 

أي�س������اً ا�سم مدينة اأخرى  مادبا اإياها اأوردت ا

غري املجاورة لغّزة هي مّيوما�ض والتي تُعرف 

أي�ساً با�سم نيابولي�ض ) ونيابولي�ض هذه هي  ا

أي�ساً (. خرى غري مدينة نابل�ض ا الأ

  اأن 
)5(

آخ������ر وقد ا�س������تدللنا من م�س������در ا

ا�سم امليما�ض مل يكن يُطلَق دوماً على موا�سع 

أو م������دن بعينه������ا، بل، وهنا بيت الق�س������يد،  ا

على عيد �س������نوي ترافق������ه طقو�ض احتفالية 

كانت متار�ض يف م������دن عديدة مثل اإنطاكّية 

ودافني )احلربي������ات( ونيقية، )وجميع هذه 

را�سي الرتكية اليوم(، وكذلك  هي �س������من الأ
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ردن( ويف اأو�سطيا  يف جريا�س������ا )جر�ض يف الأ

خرية يف اإيطاليا وتقع على م�سافة  )وهذه الأ

20 ك������م اإىل اجلنوب الغرب������ي من روما على 

م�س������ب �س������ابق لنهر التيرب يف البحر(. وكان 

عياد �س������عبية طيلة  ه������ذا العيد م������ن اأكر الأ

التاريخ القدمي املتاأخر وجند ما ي�سهد عليه 

يف القرن الثالث امليلدي يف نيقية. 

ويف القرن الرابع، تاأفف امللك البيزنطي 

أو يوليانو�ض اجلاحد الذي  جوليان املرت������د )ا

اعتلى �س������ّدة العر�ض البيزنط������ي بني عامي 

اإنطاكي������ة  أه������ايل  ا اأن  م������ن   ) و363م   360

يف�س������لون اإنفاق اأموالهم يف ماآدب مّيوما�ض 

أبوّل������ون. كما اأن  عل������ى اإنفاقها عل������ى �رصف ا

أ�س������تاذ  ليبانيو�ض، احلكيم الوثني املعروف وا

َه النتقاد  نطاك������ي، َوجَّ يوحنا فم الذهب الإ

يف اأكر من مو�س������ع اإىل ذل������ك العيد »حيث 

أنه  »عيد ُم�س������ني  ل يُحجمون عن كريهة«، وا

دخل اإىل دافني، حتى اإن جوليان َمنََعُه«.    

وا�س������تناداً اإىل ما تقّدم، كان ل بد يل من 

الغو�ض اأكر يف معاين ودللت هذا ال�س������م 

أتب������ني احلقيقة: اأهو ا�س������م يطلق على  ك������ي ا

أم ا�س������م عيد كان يحتفل به بطقو�ض  اأمكنة؟ ا

أم الثنان معاً؟  معينة؟ ا

ُم فيما يلي عر�ساً موجزاً ملا تو�سلت  أَُقدِّ وا

اإليه بهذا اخل�سو�ض:

نُْت من اإرجاع اأ�سل ال�سم الذي ورد  مَتَكَّ

يف جميع امل�سادر اإما على �سكل »َميُّوما�ض« 

رامّية،  أو »َمّيوم������ا«،  اإىل الآ أو »ماّيوما�������ض« ا ا

وهي اللغة التي �س������ادت لف������رتات طويلة من 

التاريخ ال�س������ابق للم�سيحية واللحق لها يف 

جميع امل������دن واملناطق الت������ي ذكرتها اأعله 

اأي منطقة �س������ورية وفل�س������طني وامتداداتها 

الطبيعية، �س������واء من هذه امل������دن تلك التي 

أم التي كانت حتتفل  حملت ا�س������م مّيوما�ض ا

أي�س������اً يف  باأعي������اد املّيوما�������ض، كما �س������ادت ا

اأقا�سي ال�رصق لت�سبح هي اللغة العاملية قبل 

اأن حتل اليونانية حملها بزمن طويل. 

وم������ن ال�س������تقراء وال�س������تدلل مهتدياً 

رامية، تبني يل اأن ال�س������م اإمنا  مبعرفتي بالآ

آرامي اأو �رصياين م�س������كوك من لفظني  ه������و ا

هم������ا: َميا + يَوما )= َميُّ������و + يَوما = َمّيوما( 

أو،  اأي »ي������وم املاء« حرفياً مبعنى »عيد املاء« ا

أو التطهري  بتاأويل اأف�س������ل »عيد الغت�س������ال ا

غريقية  باملاء». ثم اإنه، حني �سادت الثقافة الإ

�س������كندر املكدوين، اأ�ساف  )اليونانية( بعد الإ

غريق لل�سم لحقة حرف ال�سني لي�سبح  الإ

ال�سم »مّيوما�ض« ت�سهيًل للفظ على ل�سانهم 

كم������ا هو ماألوف لديه������م. ومنه انت�رصت هذه 
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أو ما  الطقو�ض لت�س������مل العامل الكل�س������يكي ا

غريقي – الروماين  أي�س������اً بالع������امل الإ يُْعَرُف ا

أي�ساً. ا

ومما يوؤيد تاأويلي هذا ملعنى ال�س������م هو 

اأن طقو�ض التطهري باملاء هي قدمية �س������بقت 

ديان ال�س������ماوية واأن العديد من ال�سعوب  الأ

مار�س������تها ع������رب التاريخ، وما تزال. وت�س������ري 

م�س������ادر املوؤرخني اأن الغاية من الغت�سال مل 

تك������ن لتقت�رص على مفه������وم الطهارة البدنية 

قذار وح�س������ب، بل تتعداها اإىل تطهري  من الأ

أي�س������اً،  النف�ض من اأدرانها رمزياً، بل وفعلياً ا

أو  أو التما�س������اً للرحم������ة ا ابتغ������اء للخل�������ض ا

ثام والذنوب،  طلب������اً للمغفرة والتكفري عن الآ

وبالتايل لكي يحظى املغتَ�ِس������ل بولدة جديدة 

مبعنى اأن يلد اإن�ساناً جديداً.

أوائل  أ ما اأفادنا به ترتوليان، اأحد ا ولنقرا

آباء الكني�س������ة الذي عا�ض م������ا بني  القرنني  ا

الثاين والثال������ث امليلديني ح������ول الطقو�ض 

الوثني������ة التي كانت ت�س������تخدم املاء للتطهري 

والتكف������ري عن الذن������وب واخلطاي������ا، والتي 

ميكننا ربطها باحتفالت املاّيوما�ض )املّيوما�ض 

أو امليما�ض(، اإذ جاء يف الف�سل اخلام�ض من  ا

كتابه De Baptismo )حول املعمودية( ما 

حرفيته:

ن الغت�س������ال ه������و القن������اة الت������ي يتم  »لأ

وثان قبل امل�س������يحية( من  اإدخاله������م )اأي للأ

يزي�ض  خللها اإىل بع�ض الطقو�ض املقد�سة ِلإ

أو مليرا..«. ا

أك������ر من ذلك، فاإن������ه بالتطواف باملاء  »وا

رون بذلك عن خطايا كل  ور�ّس������ه فاإنهم يَُكفِّ

مكان من جمال�ض البلد والبيوت واملعابد بل 

وحتى عن مدن باأكملها. ويف كل املنا�س������بات 

 يتم 
)7(

يليو�سية  والإ
)6(

بوّلينارية لعاب الأ ويف الأ

أنهم  تعميدهم، وهم، بفعلهم ذاك، يفرت�سون ا

يتجددون وتُغَفُر لهم ذنوبهم وخطاياهم.«

»وم������رة اأخرى، فاإن من َدنَّ�َض نف�س������ه من 

َرة  قدمني بجرمية القتل، يلوذ باملاء املطهِّ الأ

للتكفري عن دن�س������ه.« اإىل هن������ا وينتهي قول 

ترتوليان.

ومل تكن اإ�س������ارة ترتولي������ان اإىل مثل هذه 

الحتف������الت والطقو�ض ه������ي الوحيدة التي 

خرى  �سارات الأ و�سلتنا، بل ثمة العديد من الإ

وائل من اأمثال جو�س������تني  باء الكني�س������ة الأ لآ

مارت������ري Justin Martyr ال������ذي عا�ض يف 

الق������رن الثاين امليلدي ولكت������اب اآخرين من 

أبوليو�������ض Apuleius وفريميكو�ض  أمث������ال ا ا

 Firmicus Maternus ماترينو�������ض 
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وغريهم.

وجدير بالذكر اأن طقو�ض التطهري باملاء 

دنى القدمي عند  كانت متبعة يف ال�������رصق الأ

اليهود مثًل. ففي التو�سيف التوراتي »لهيكل 

�س������ليمان« نقراأ عن »املرح�سة« وهي حو�ض 

للغت�سال. وكذلك بالن�سبة للعبادات الوثنية 

يف بلد الرافدين و�س������ورية الطبيعية �سمناً 

فاإن حو�ض الغت�سال ي�سكل جزءاً لزومياً من 

عمارة املعبد )معبد بل Bel التدمري ومعبد 

ل������ه ِزْف�ض يف بامبي�س������ه هريابولي�ض )منبج  الإ

الي������وم(، ومعبد عمريت ومعب������د بعل البقاع 

»جوبيرت« يف بعلبك وح�س������ن �سليمان الذي 

آرامي خم�س�������ض لعبادة  ه������و لي�ض اإّل معبد ا

أي�ساً فاإن هومريو�ض  اإله البيتوكيكي مثًل(. وا

يادي قبل  ال�س������اعر اليوناين يذكر »غ�سل الأ

ال�س������لة وتطهري اجلي�ض باأكمل������ه باملاء« يف 

غري������ق  لي������اذة )1- 313(. وكان ل������دى الإ الإ

)اليوناني������ني( كهنة متخ�س�س������ون بالتطهري 

  = Cathartai   �باملاء كانوا ي�س������مونهم  ال

رون. اأي املَُطهِّ

آخ������راً، كان وثنيوا مدينة  واأخرياً، ولي�ض ا

ردني������ة يحتفلون باأعي������اد امليما�ض  جر�ض الأ

وهي طقو�ض ت�سبح الن�ساء وفقها وتتطهر يف 

حو�ض مقد�ض خارج املدين������ة. وكذلك، فاإن 

ق�سى، كالهندو�ض مثًل،  من �سعوب ال�رصق الأ

ي�س������تحمون يف نه������ر الغاجن املقد�������ض ابتغاًء 

للتطه������ري. ولي�ض طق�������ض املعمودية يف مياه 

ُ عن  ردن عند امل�س������يحيني الذي يعربِّ نهر الأ

أو العتماد بالتغطي�ض مباء  الولدة اجلديدة ا

نه������ر الدجلة عن������د ال�س������ابئة املندائيني اإّل 

أي�س������اً. وما الو�سوء  �س������يء من هذا القبيل ا

نه  أي�ساً، لأ �س������لم اإل بهدف الطهارة ا يف الإ

ل يجوز للموؤمن اأن ي�رصع بال�س������لة اإل بعد 

ر، فعلياً وطق�س������ياً، من كل �سكل من  اأن يتََطهَّ

أ�سكال النجا�سة. فالقا�سم امل�سرتك بني تلك  ا

ياتها  َدَّ
الطقو�������ض جميعه������ا، واإن تباين������ت ُموؤ

ٍر  ومداليلُها، هو ا�ستخدام عن�رص املاء َكُمَطهِّ

دران  وتطهري النف�ض  رمزي للتخل�ض من الأ

واجل�سد يف اآن معاً.

من كل ما تقدم، تت�س������ح �سورة امليما�ض 

جلي������ة اأمامنا، فاللفظة ل تعني »امليناء« كما 

اأورد جاكوبي يف كتابه امل�سار اإليه، بل تعني، 

وبدقة اأكرب، املو�س������ع ال������ذي كان اأهايل غزة 

القدام������ى يحتفلون به  ب�»عيد الغت�س������ال« 

أو ما يُْعَرف اأكر ب� »يوم  أو »عيد التطه������ري« ا ا

رامية،   حرفياً كما اكت�س������فنا من الآ
)8( 

امل������اء«
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والذي �س������ادف اأن يكون مو�س������ع ميناء غزة 

خري ا�سم »امليما�ض« بُحْكِم  فغلب على هذا الأ

هايل وبات  اأهمية املنا�سبة الدينية لهوؤلء الأ

غريق  امليناء يُْع������َرُف بامليما�ض. وقد اأطلق الإ

على هذه الحتفالت ا�سم

●Ελευσ●   ς = ●   λευσις = Eleusis 

أو  اإيليو�س������ي�ض وتعني حرفي������اً »احللول« ا

 ثم 
)5(

أو الو�س������ول  »القدوم« مبعنى املجيء  ا

�سكندر وامتزاجهم  غريق، بعد الإ اإنهم، اأي الإ

بح�سارة ال�رصق، اعتمدوا ا�سم »مايُّوما« بعد 

حتويره قليًل باإ�س������افة حرف »ال�س������ني« اإىل 

أو »َمّيوما�ض«. ثم  اآخره فاأ�س������بح »مايُّوما�ض« ا

و�َس������لَنا ال�سُم فقمنا بتخفيف لفِظِه لي�سبح 

على �سكل »َميْما�ض« بفتح امليم وت�سكني الياء 

ثم اأ�سبح »ِميْما�ض« بك�رص امليم وت�سكني الياء 

أل�سنة العامة. على ا

������لْنا اإىل حقيقة  م������ن كل ما �س������بق، تو�سَّ

اأن ا�س������م »امليما�ض« كان يُْطلُق على منا�س������بة 

أو »عيد« �س������نوي اأي، مبعنى اآخر،  احتفالية ا

مبدلول »ُمنا�َس������باتي« زماين �س������نوي. ولكن 

هل كان ال�س������م يُْطلَُق على مكان بعينه، اأي 

مر كان  أي�س������اً؟ الواقع اأن الأ مبدلول مكاين ا

مر. فلي�ض اإطلق ا�س������م  كذل������ك حقيق������َة الأ

امليما�ض على اأمكنة حم������ددة اإّل اإثبات اأكيد 

على ا�ستخدام اللفظة باملدلول املكاين. واإن 

ظه������ور العديد م������ن لفظ������ة »مايوما�ض« هنا 

وهنالك عل������ى اخلرائط لي�������ض اإّل باملدلول 

املكاين. 

وهنا اأقول اإننا ما زلنا، اإىل اليوم، جنمع 

بني ال�ستخدام »املُنا�َسباتي«، اإذا �سح التعبري، 

أو »الزم������اين« وب������ني ال�س������تخدام »املكاين«   ا

لكلمة واحدة بعينه������ا. ففي اأكر من منطقة 

هنا يف �سورية، على ال�ساحل اأم يف الداخل، 

أين اأنت  خر: »اإىل ا �ست�س������مع اأحدهم ي�ساأل الآ

خر من  ن؟« و�ست�سمع اإجابة هذا الآ ذاهب الآ

أو  قبيل: »اإىل ال�سلة« ويق�سد »اإىل اجلامع ا

أداء ال�سلة  الكني�سة )ح�سب احلال( بق�سد ا

اأو ح�سور ال�سلة«.  لي�ض هذا فقط، بل قد 

خر:  ت�س������مع اأحدهم من امل�سيحيني ي�ساأل الآ

»وهل توجد �س������لة يف حارتكم؟« وهو اإمنا 

يق�سد ب�سوؤاله »هل توجد كني�سة يف َحيُِّكم؟« 

اإذن هو ي�ستخدم لفظة ال�سلة »املنا�َسباتيَّة« 

ى فيه  َدَّ
باملدلول املكاين، اأي »املكان الذي توؤ

أمٌر ِجدُّ ماألوف  أو الكني�سة. وهذا ا ال�سلة« ا

و�س������اط امل�س������يحية عل������ى نحو  الي������وم يف الأ

خا�ض. وَق�َسْدْت من هذه املقاربة القول اإن 
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لفظة »امليما�ض« كانت تُ�ْستَْخَدُم للدللة على 

املنا�س������بة »اأي الحتفال« وعلى املكان الذي 

اْعِتيَد اأن يُْجرى فيه هذا الحتفال.

وع������ودة اإىل »ميما�������ض« حم�������ض، ه������ذا 

املو�سع من العا�س������ي، الذي كان فيما يبدو 

قرب اإىل املدينة القدمية واملف�سل  املكان الأ

أو بامليما�ض.  للحتفال بيوم املاء، بامليُّوما�ض ا

فبقي ال�سم وغاب معناه خمتفياً يف غياهب 

»التاريخ« ودهاليزه. وها نحن ن�ستعيد معناه 

أنها غري  احلقيق������ي يف حماولة منا نعتق������د ا

م�س������بوقة. ونرج������و اأن نكون ق������د وفقنا اإىل 

أننا ل نزعم، وحتى اإ�سعار  ذلك، على الرغم ا

مر يبقى  أّنا اأدركنا عنَي ال�سواب. والأ اآخر، ا

مفتوحاً خلا�س������ة الباحثني والعلماء. واأهًل 

و�سهًل بكل جديد ُمثَْبٍت وُمْقِنع، ولو كان على 

أو مناق�ساً له �رصيطة اأن  غري ما انتهينا اإليه ا

يكون م�ْسنَداً وُمَوثَّقاً وُمْقنعاً.

را�سي ال�سورية يف اخلام�س ع�سر م��ن ني�سان عام 1945، ولكن العيد  كان تاري��خ ج��الء اآخر جندي فرن�سي عن الأ  -1

 يف ال�سابع ع�سر من كل عام.
ّ
ِقر الر�سمي اأُ

 
ْ
�َسر الِتِهّن باأك��رب دائرة ممكنة من الأُ اخلّطاب��ات مفرده��ا َخّطابة كن ن�ساء »خبريات« مم��ن يت�سفن ب�سعة معرفتهن و�سِ  -2

ْفَن عقد ال�سالت و»تلبيق« و»تطبيق« العراي�س لقاء اأجٍر معني اأو هدايا اأو هبات ح�سب احلال وُكنَّ  والعائالت َيْحرَتِ

اأكرب امل�ستفيدين من عقد هذه املوا�سم.

3-	 Dr.	Georges	ROUX,	Ancient	Iraq,	p.p.	360363-,	Penguin	Books,	Published	in	Pelican	
Books	in	1977.	First	Published	by	George	Allen	&	Unwin	Ltd	1967.

امل�سدر ال�سابق نف�سه، ولكن ال�سفحة 94 منه.  -4

انظر:  -5

			L.	Robert,	Rev.	et.	Gr.,	1936,	p.p.	9	–	14	=	Op.	Min.	Sel.,	II,	p.p.	974	–	952
لهة زيو�س. غريقي، وهو ابن  لكبري الآ له اأبوّلون الإ بولينارية:ن�سبة لالإ الأ  -6

●  وتعن��ي:      احللول مبعنى    Ελευσ●ς اإيليو�سي���س م��ن اليونانية = Eleusis يليو�سي��ة : ن�سب��ة اإىل الأ  -7

له املعبود«. له املعبود« اأو مِبُفاٍد اآخر »حلول العيد الذي ياأتي  فيه الإ »القدوم« رمبا مبعنى قدوم اأو »جميء الإ

8-   اأو »يوم الغت�سال«، »يوم التطهري بالغت�سال«.

كما �سبق اإي�ساحه يف احلا�سية )5( اأعاله. وهنا اأي�ساً نذكر اأن احتفالت من هذا القبيل كانت جتري يف نبع »اأفقا« مبدينة 

بد« وتعني  له الطيب الرحمن الذي تبارك ا�سمه اإىل الأ تدمر حيث ُعرِثَ على العديد من النذور املقربة هناك »اإىل الإ

رامية ال�سريانية »نبع املاء »حرفياً كما اأن لها معان اأخرى اإذ تعني اأي�ساً »احللول« اأو »القدوم«  وهذا  كلمة اأُُفقا = اأفقا بالآ

ين�سجم ان�سجاماً كاماًل مع ما اأوردناه من معنى لكلمة اإيليو�سي�س اليونانية.

الهوام�ش



�َأْكــتــــــــــُب

223 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

�شــعر:

اأكتُب

خلوات 

ق�شة :

مفت�ض املدار�ض

تكرار الطفولة 

�سليمان العي�سى

رفيق �سليطني

ترجمة: د. ريا�ض ع�سمت

نريوز مالك



ول  2242009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

باْح أكتُُب يف ال�صَّ ا

أكتُب يف املَ�َصاْء ا

َواْح أَْكتُُب يف الُغُدوِّ والرَّ ا

أَْكتُُب حتى تَلَْهَث احلروُف يف يدي ا

وت�صتغيَث الري�صُة العط�صى

اإىل َوْم�ضٍ نَِدي..

�ساعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

ْكــتــــــــــُب �أَ



�َأْكــتــــــــــُب

225 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

َما أَْكتُُب ما يقوُل يل الظَّ  ا

تطريُ بي قافيٌة عاريٌَة

اإىل املََهاوي.. فاغراٍت َفَمها..

َما وتارًة.. اإىل ال�سَّ

أكتُُب وملْء َرْغبتَي.. و�َسْهَوتي ا

و�َسْكَرتي.. و�َسْحَوتي

أَنيّ أَْذُكُر ا أَْكتُُب.. ال ا ا

َيَّ حرٍف
أ قد غَطْطُت يف َدَواتي ا

ُمْرَغَما..

نَّ الَقلَما أَْكتُُب.. اإِ ا

هو الذي يكتُبني.. ُمَروِّ�ساً وُملِْهَما

أيَن، أَْل َمتَى، وا أَْكتُُب.. ال ت�ْسا ا

أو يُِفيْق؟ يُْغفي احَلْرُف ا

أَْكتُُب.. ا

نهاُر ال تَْعِرُف »ُجْغَراِفَيَة« الطريْق فاالأَ

.. أَْكتُُب يف احلرِّ ويف الَقرِّ ا

ويف الثلج ويف احلريْق..

أَْكتُُب.. والَفَرْح ا

أْت يَْحملني على َجنَاَحيْه اإذا بَدا

أُغنيًة بي�ساَء اأو حمراَء اأو خ�رصاْء ا

غنِيُة ال�سوداْء مل تُْغِوين الأُ

يوماً..

 باحثاً عِن الَفَرْح
َّ
أُْفِني َقَدمي �سا

ماْل أَْكتُُب للواحاِت والرِّ ا

أَْكتُُب للن�ساِء والرجاْل ا

طفاْل.. أَْكتُُب للأَ ا

طفاْل يُبدُعني الأَ

اإذا �سَدْدُت َوتَري



�َأْكــتــــــــــُب

ول  2262009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

دوا يف الباْل وَغرَّ

أَْكتُُب.. ل تَْفتَْح ِكتاَب َوَجعي، ا

أَْكتُُب ِللنِّ�ساْل.. ا

أَْغلَى الَكِلماِت أَْكتُُب ا ا

ُِحبُّها..
أ ِللَّتي ا

ُ املَُحاْل أَْعتَ�رصِ ا

ق�سيدًة �سغريًة..

ُها لها.. ِبل َمَلْل
أَْقَروؤ ا

أََدقَّ مني، تَْقَروؤين.. ا

َاْل:
نَنْتَهي معاً اإىل �ُسوؤ

�ْسَدُق، ْكَمُل والأَ ْجَمُل والأَ َيُّهما الأَ
أ ا

ما يُقاْل

أَْو ما يَظلُّ رع�سًة ا

َمنْ�سيًَّة يف ال�سدِر،

ل تَُقاْل؟

¥µ



َخَلــــــــــــــوات

227 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

-1-
ي�شُكُن فيما ي�شبُه املوَت

آيُة ت�شقُط وهذي ا

أّيها ال�شدُّ ال�شبيْه. ُخذين ا

ُخْذ..

عمى  الأ
َ
لَك مّني وجهي

اأديب واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

❁
وفيق �سليطني

َخَلــــــــــــــوات



َخَلــــــــــــــوات

ول  2282009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

     الذي القيتني فيِه

وُخْذ ما تبتغيْه.

َي يف �ضنبلِة ال�ضوِء َحدِّ

     وقفطاِن الكالْم

َن منْك أتعّرى االآ ها ا

اأخرُج مّني..

راحاًل نحوَك

     يف هذا الظالْم

❁    ❁    ❁

-2-
يدُخُل يف املوِت..

    يرى ما ي�ضبُه النا�َس

ر�َس..     واأر�ضاً تُ�ضبُه االأ

                   تدوْر.

يدُخُل يف املوِت..

      يرى ما ي�ضبُه املوَت

      متاثيَل تلوُك الوقَت..

أِ اخَللِْق كلٌّ را�ضٌف يف َحَما

      وتَنُّوٌر..

أ�ضالءُ نذوْر. وا

.   .   .   .

.   .   .   .

- كلّما لجَّ به املوُت اجَنلَْت

آيٌة اأخرى،           ا

وطافْت حوله هذي القبوْر.

❁    ❁    ❁

-3-
يُوِقُف ال�ساعَة فيِه

  هكذا يخرُج من اأكدا�ِض هذا الزمْن.

يُفِرُد اجلانَح للماِء..

           ويعطي

    بع�َض و�سوا�ٍض

      ونافورةَ ظنٍّ



َخَلــــــــــــــوات

229 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

        ويُقيْم.

ههنا،

يف كّل ما ي�رصُُد

     ما يخُطُر

أُ       ما يبدا

       ما ل ي�ستقيْم.

لغٌة تطوي..

         ومتحو.

لغٌة توم�ُض يف هذا ال�سدمْي.

¥µ



ول  2302009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

»بقامات �صديدة اال�صتقامة ينت�صبون،

ثقال« اأولئك الذين تعلموا امل�صي حتت وطاأة االأ

جون �ستولورثي

ا�س������تف�رس املفت�ش عن املدر�سة من فالٍح كان يحمل حمراثه اإىل دكان حداد 

يف طرف ال�سارع. 

أ�س������ار  »نعم، نعم، توجد مدر�س������ة هنا يف مكان ما. اأظنها خارج القرية«. وا

باأ�سبع مقرح باجلراح املح�سوة بالغبار نحو درب يقود اإىل خارج القرية.

اأديب وناقد ومرتجم �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

❁
ديب �لباك�ستاين م.�آثار طاهر ق�سة �لأ

ترجمة: د. ريا�ض ع�سمت

مفتـــــ�س املـــــدار�س

❁❁



مفتـــــ�س املـــــدار�س

231 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

 الدروب غ������ر املمهدة، ب������ل املوحلة يف 

املواقع التي ان�س������ابت منها مي������اه من بيوت 

أي�س������اً من الط������ن، بينما  متفرقة �س������نعت ا

الغبار يعج يف كل م������كان، تنتهي فجاأة حيث 

تبداأ احلقول. �س������ار املفت�ش عرب درب رطب 

بن حقلن. على م�س������افة، راأى راكب دراجة 

هوائية قادماً. توقف راكب الدراجة عندما 

دنا مفت�ش املدار�ش من������ه، نزل عن دراجته، 

ووقف جانباً يف احرتام.

أين تقع املدر�سة؟« - »ا

- »مدر�سة؟«

- »نعم«.

- »هل ترى �سجرة ال�سي�سام هناك؟« قال 

م�س������راً اإىل �سجرة با�س������قة ووارفة على بعد 

عدة حقول. »اإنها تقع حتتها«.

- »اأميكنك اأن ترافقني وتدلني؟«

�س������عر الفالح بغبطة بالغ������ة اإزاء تقدمي 

اب������ن مدين������ة، فاأبدى  فن������دي  امل�س������اعدة لأ

فندي  آه برفقة الأ ا�س������تعداده الفوري. ل������و را

أو اأي ف������الح عاب������ر،  التالمي������ذ ومعلمه������م، ا

لزدادت اأهميته يف القرية بكل تاأكيد. امتالأ 

�سدره بتلك الفكرة. م�سيا معاً.

- »اإن������ه رجل طيب ذلك املعلم. اإنه يبذل 

جهداً كبراً«.

مل يجب مفت�ش املدار�ش. �سارت مالحقة 

املدار�ش عرب اأ�س������قاع تل������ك املقاطعة عبئاً. 

يجوب يف بل������دات قذرة، يف بيئ������ات فائحة 

الروائ������ح، يف قري������ة نائية ل ت�س������تطيع حتى 

�س������يارة جيب ال�س������ري فيها. ثم تاأتي احلالة 

البائ�سة للنا�ض. كلها اأمور تثري الكتئاب. كان 

يجب عليه اأن يعتاد ذلك بعد ثلث �سنوات. 

ولكن، ل. كل مدر�سة ل تزال توؤمل. نق�ض يف 

املعدات. عدم اكرتاث من النا�ض. تلميذ غري 

مر يفوق  مبالني. معلم������ون طفيليون. كان الأ

الحتم������ال. ولكن، ماذا باإمكان������ه اأن يفعل؟ 

يو�سي ويو�سي، وكل تو�سية يجري اإعدامها 

من قبل مديرية التنمي������ة والتخطيط، التي 

ر اأقل. تخطط قليًل، وتطوِّ

عربا حقولً حمروثة وراء حقول، جميعها 

خم�رص بالقمح اليانع. يف اإحدى البقع، كانت 

ر�ض م�س������بعة باملاء املتجمع لي�س������كل بركة  الأ

�سغرية �ساكنة حتوم فوقها احل�رصات، اأو تطفو 

على �سطحها. وهبت احل�رصات يف كتلة ذات 

طنني عند اقرتابهما. ه�سها مفت�ض املدار�ض 

ع������ن وجهه. كان������ت خطا الفلحني وا�س������عة 

ومرنة. رن جر�������ض الدراجة الهوائية بجنون 

خلل الطري������ق. كان لبا�������ض قدمي الفلح 

حائل اللون، كاحلاً، ومهرتئاً يف عدة اأماكن، 

حتى اإن خياطته عند الكعبني متزقت. لكن 

كان من ال�سعب على املفت�ض جماراته. عربا 

حقًل من الذرة، بعده تقع �س������جرة ال�سي�سام. 

كانت �سجرة ظليلة على حافة حقل حمروث 



مفتـــــ�س املـــــدار�س

ول  2322009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

وجاهز للبذار. مل يكن ثمة �سيء اآخر هناك. 

مل. بدا الفلح خائب الأ

قل، قبل  أنا متاأكد. على الأ - »كانت هنا! ا

مو�سم احلرث«.

- »هكذا؟«

- »رمبا انتقلت اإىل موقع اآخر!«

- »ولكن البناء..«.

- »البناء؟«

ألي�ض هناك بناء؟ بناء للمدر�سة؟« - »ا

- »ل، يا �سيدي، لي�ض هناك بناء. يحمل 

أينم������ا يذهب، تذهب  املعلم املدر�س������ة معه. ا

املدر�سة«.

يت�س������اءلن ماذا  بينما هم������ا متوقف������ان 

يفعلن، ملح الفلح رجًل يحمل معزقة على 

بعد ب�سعة حقول.

- »هيه، يا زملة..«. �ساح به. توقف هيكل 

الرجل املحني للحراثة، ثم انت�س������ب. كانت 

ال�سم�ض يف عينيه. غطاهما ونظر.

فندي  أين املدر�س������ة؟ جاء الأ - »ي������ا زملة، ا

من املدينة لرياها«.

- »مدر�س������ة؟ التلميذ يف حقل ق�س������ب 

أيته������م ذاهبني يف  ق������ل، را ال�س������كر. عل������ى الأ

ال�س������باح«. �س������اح الرجل بهم������ا جميباً. ثم 

أ�س������نانه، وهو  اتكاأ اإىل معزقته، واأخذ ينك�ض ا

يراقبهم������ا ي�س������قان طريقهما نح������و احلقل 

املذكور.

كان حقل ق�س������ب ال�س������كر كثيفاً وغنياً. 

براع������م رفيع������ة للنب������ات، ذات بق������ع رمادية 

أو بنية، تهتز بفعل الن�س������ائم. على  اخل�رصة ا

خ������ر، كانت ثمة حق������ول اأخرى  الط������رف الآ

حمروث������ة وجاه������زة. نظرا حولهم������ا. مل يكن 

هناك �سيء.

- »قال يف حقل الق�س������ب!« بدا الفلح 

حمتاراً.

مر �سخيفاً. - »نعم«. �سار الأ

- »رمب������ا كانت املدر�س������ة عل������ى اجلانب 

خر للحقل«. الآ

-  »ا�س������مع، اذهب اأنت وانظر، وعندما 

جتدها، اأخربين«. اأخذ مفت�ض املدار�ض مي�سح 

حاجبيه.

انطلق الفلح، تاركاً دراجته الهوائية قرب 

املفت�������ض. جل�ض مفت�ض املدار�ض اأر�س������اً على 

ر�ض البنية واملح�سول  الدرب، ناظراً اإىل الأ

خ�رصار من اللون  املنت�سب، متاأمًل تدرج الإ

الباهت اإىل لون ال�س������ماء ال�س������افية. مل تكن 

أية غيوم فيه������ا. نعقت بع�ض غربان  هن������اك ا

�سجار البعيدة، ولحت بع�ض طيارات  يف الأ

ورقية، و�سبحت بع�ض نقاط ك�سول عالياً يف 

ال�سماء، واندفعت ب�سع طيور مزقزقة.

أُطلقت �س������يحة. التفت. كان  �رصعان ما ا

الفلح يرك�������ض نحوه مومئاً. نه�ض. توفزت 

ع�س������لته. كان فاقد اللياق������ة، وكان مدركاً 
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لذلك. عليه اأن يفعل �س������يئاً اإزاء جلو�سه يف 

املكتب، اإزاء جلو�س������ه يف �سيارة اجليب، اإزاء 

جلو�سه على الكر�سي الوحيد يف كل مدر�سة 

يزورها.

- »وجدته������ا«. كان الف������لح م�رصقاً. قاد 

امل�سري عرب احلقل.

تردد مفت�ض املدار�ض. كان ميكن اأن يتعر�ض 

كثف  لل�س������طو، دومنا �ساهد، و�سط احلقل الأ

من ق�سب ال�س������كر. ثنى ذراعيه اأمام وجهه 

ر�ض �س������لبة.  أين يتجه. كانت الأ ل������ريى اإىل ا

تع������ر عدة مرات. تبع اهت������زاز النباتات اإىل 

مركز احلقل. هناك، يف ف�س������حة بني اأعواد 

ق�س������ب ال�س������كر، جل�ض –ح������وايل- ع�رصون 

ر�ض العارية.  تلميذاً ب�سيقان مرتبعة فوق الأ

مل يك������ن هناك اأي ب�س������اط باٍد للعي������ان. بدا 

ال�س������كون ملحوظاً، خا�سة عقب �سجة عبور 

احلقل. كانت الروؤو�ض املطرقة من�س������غلة يف 

حفظ جدول ال�������رصب، بينما انحنى اآخرون 

أُ�سندت بع�ض  ألواحهم. ا اأكر فوق دفاترهم وا

لواح اإىل ق�سب ال�س������كر كي تلتقط �سعاع  الأ

ال�سم�ض. كان احلرب ندياً على اأ�سابعهم. ثمة 

رج������ل كهل جال�ض مرتبعاً، والع�س������ا يف يده، 

فوق كر�س������ي مهتز يف الو�سط. كان الكر�سي 

�س������لح عدة م������رات، فمتنت  قد تعر�ض للإ

مفا�س������له بقطع مب�س������مة من احلديد، وثبت 

ظهره بقطع خ�س������بية غر�س������ت فيها م�سامري 

�س������لي. كانت طراحته وم�سند  فوق اإطاره الأ

الظهر فيه اللذين �س������نعا من قما�ض حماك 



مفتـــــ�س املـــــدار�س

ول  2342009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

قد �س������ارا م�س������مرين بقطع خ�س������بية. وقف 

املعل������م بقدميه احلافيتني اللتني تبحثان عن 

خفيه.

نكليزية. هبَّ  - »وق������وف«. اأمر املعلم بالإ

التلمي������ذ وقوف������اً على اأقدامهم، ناف�س������ني 

أ�سفلها. متكن املعلم املاأخوذ بح�سور املفت�ض  ا

اأن يتمالك نف�سه. نف�ض الغبار عن الكر�سي 

الذي كان قابعاً عليه ب�سال كتفيه، وحمله اإىل 

مفت�������ض املدار�ض ليجل�ض عليه. راقب الفلح 

اإ�سارة من املفت�ض. �س������كره املفت�ض، فاختفى 

نظار. عن الأ

- »ح�سوركم �رصف عظيم«.

- »هذه، اإذن، هي املدر�سة؟« نظر مفت�ض 

املدار�ض حوله مقطباً. 

- »نعم، يا �س������يدي«. متتم املعلم ب�سوٍت 

م�سموع.

- »وما الذي تعلمهم اإياه؟«

- »اأوردو، ح�س������اب، اإنكليزي، وكتابة، يا 

�سيدي«. �سمع املفت�ض املعلم يتمتم ثانية.

- »من الكتب املقررة؟«

- »نعم، من الكتب املقررة، يا �س������يدي«. 

و�س������لَّم املعلم مفت�ض املدار�������ض جمموعة من 

الكتب املهرتئة واملغربة اأخذها من قرب �ساق 

كر�سيه.

وردو،  قلَّ������ب مفت�������ض املدار�ض كت������اب الأ

وتوقف عند اأحد الف�سول، ثم طلب من اأحد 

أ. وق������ف التلميذ غارقاً يف  التلميذ اأن يقرا

ال�سمت.

- »�س������يدي، الكت������اب لل�س������ف الراب������ع، 

والتلميذ يف الثاين«.

- »كم �سفاً لديك؟«

ول اإىل  - »�س������تة، ي������ا �س������يدي. م������ن الأ

ال�ساد�ض«. اأخذ عينات مما اعتربه جمموعة 

واحدة. »هذا هو ال�سف الرابع، يا �سيدي«. 

أ�سار املعلم بع�ساه. ا

أ«. اأمر مفت�������ض املدار�ض  أن������ت، اق������را - »ا

تلميذاً.

أ. كانت قراءته  أ يقرا نه�������ض التلميذ، وبدا

أي������ة غلطة، ومل  وا�س������حة وعالية. مل يرتكب ا

أع������ادت قراءته ب�س������كل ملمو�ض ثقة  يتاأتئ. ا

املعلم.

ألحَّ  - »اإ�س������األ �س������فاً اآخر، يا �س������يدي«. ا

املعلم.

�س������األ مفت�ض املدار�ض ال�سف الثاين اأن 

يقوم بعمليات ح�س������اب. نفذ معظم التلميذ 

ول  ب�سكٍل �سحيح. ردد تلميذان من ال�سف الأ

نكليزية دومنا هفوة  ح������رف الهجائي������ة الإ الأ

باأ�س������لوب غنائي �س������اعدهم على تلقنها عرب 

ألقى  مام واخللف. ا الهت������زاز اإيقاعياً اإىل الأ

تلميذ يف ال�سف ال�س������اد�ض ق�سيدة اأطفال: 

أ�س������ود،« بادئاً وخامتاً  »بابا.. بابا.. خروف ا

�سلوب الغنائي نف�سه. اإن كان قد حفظها  بالأ
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غيباً، فقد فعل ذلك جيداً. واإن كان يقراأها 

من الكتاب – واملفت�ض ي�سك يف ذلك – فهذا 

أية حال، كان امل�س������توى الذي  اأف�س������ل. على ا

�س������هده اأعلى من م�ستوى املدار�ض اخلا�سعة 

ل�س������لطته. ا�ستحق معلم تلك املدر�سة �سمعته 

بج������دارة. وقف مفت�ض املدار�ض را�س������ياً عن 

داء، ون������ال املعلم مديحاً م�س������موعاً يبعث  الأ

على البتهاج.

- »فليقف ال�س������ف«. �ساح ب�سوٍت اأعلى 

من ال�سابق.

همَّ مفت�������ض املدار�ض بالن�رصاف. حلقه 

املعلم وع�س������اه يف يده. �سوف يكون احلدث 

ي������ام قادمة.  مو�س������ع اهتم������ام اأهل القرية لأ

ومبج������رد اأن اأ�س������بحا خارج حقل ق�س������ب 

ال�سكر، ا�سرتخى مفت�ض املدار�ض.

- »ملاذا تظل تنقل مدر�س������تك؟ األ توجد 

غرفة ميكنك ا�ستئجارها؟«

- »ا�ستئجار، يا �سيدي؟«

- »ح�سناً، احل�سول عليها«.

- »ل، ل اأحد �سيزودنا بغرفة، يا �سيدي. 

اإنه������م ل يريدون مدر�س������ة هن������ا. قالوا هذا 

عديداً من امل������رات.. عديداً جداً. يعتقدون 

أنهم يلهون  اأن التلمذة ي�س������يعون وقته������م، وا

يف حني ميكنهم اأن يك�سبوا رزقاً من �سغلهم، 

آبائهم يف احلق������ول اأو رعي  ومن م�س������اعدة ا

املا�سية. زعيم القرية، ت�سودري علي حممد، 

هو الوحيد الذي يعطف علينا، يا �سيدي. اإنه 

يوؤمن باأن التعليم مهم جداً. لكنه ل ي�ستطيع 

َمنَْحن������ا غرف������ة، اأو حتى اأر�س������اً نبني عليها 

واحدة. لكنه اأعطانا ظل �س������جرة ال�سي�س������ام 

طيلة املو�سم الفائت، اإىل اأن حان اأوان حراثة 

احلقل. هذا املو�س������م، نحن ن�س������تخدم حقله 

املزروع ق�سب ال�سكر«.

أف�س������ح لكم جمالً يف  أنه ا - »ح�س������ناً فعل ا

و�سط احلقل«.

أنه  - »نعم، يا �س������يدي. كان ح�س������ناً منه ا

أنا  �س������مح لنا بتنظيف و�سط احلقل. قطعنا ا

والتلميذ ق�س������ب ال�سكر يف تلك البقعة، يا 

أيام. �س������ارك  �س������يدي. اأخذ منا ذلك ثلثة ا

ول، من  أولئ������ك الذين يف ال�س������ف الأ حت������ى ا

ال�س������اعة الثامنة �سباحاً حتى �سلة املغرب، 

ثم يحل الظلم. عملنا حزماً من الق�س������ب، 

ثم �س������حناها على عربات الزعيم ت�سودري. 

قال ت�سودري اإنه يجب علينا تقدير التعليم، 

وتلك كانت كيفية تعبرينا عن ذلك«.

نزع املعلم عمامته البي�ساء، واأظهر للعيان 

أ�سه. يف و�سط �سعره امل�سبوغ باحلناء،  قمة را

كان������ت هناك بقعة �س������لع. لحت الدموع يف 

عينيه، واأ�سبح اأج�ض ال�سوت للحظة.

أنقل تلك احلزم«.  أنا ا - »فقدت �سعري وا

اأعاد العمامة اإىل مو�سعها، ونظر بعيداً.

تابعا امل�سي، مفت�ض املدار�ض على املمر، 
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واملعلم عل������ى ال������رتاب اإىل جواره، وال�س������ري 

اأخف�ض من م�س������توى املفت�ض ينا�سب تفاوت 

مقاميهما.

- »ي������ا �س������يدي، لو كانت لدين������ا غرفة.. 

غرف������ة واحدة فقط.«. تكلم به������دوء. »اإن مل 

أنا  ولد وا تكن غرفة، رمبا قطع������ة اأر�ض. الأ

مر مو�سماً  �س������ياأخذ الأ ن�س������تطيع تعمريها. 

كامًل، يا �سيدي، لكننا �سننجزها«.

تابع مفت�ض املدار�ض م�سريه يف هدوء.

أر�������ض هو اقرتاح  أع������رف اأن قطعة ا - »ا

أن������ه ل اأحد يرغب يف  مكلف، يا �س������يدي، وا

أية حال. لكنن������ي ل اأمانع يف  مدر�س������ة على ا

أينما كان. هن������اك اأرا�ضٍ يف  أر�������ض ا قطع������ة ا

اجلزء الو�س������يع من القرية. �ساأكون �سعيداً، 

أنقل مدر�ستي اإىل هناك. بع�ض  يا �سيدي، اأن ا

را�سي اأف�سل من.«. الأ

كان مفت�������ض املدار�������ض �س������امتاً طيل������ة 

الوق������ت. كان يرى القرتاح منذ تلك اللحظة 

أو  أرا�سي ا أية ا مرفو�س������اً. احلكومة ل تعطي ا

هايل  أبنية ملدر�س������ة ابتدائي������ة. يجب على الأ ا

املحليني تزويد املدر�سة بذلك. فلماذا يتغري 

ن؟ القاع������دة قاعدة، وكانت هناك  مر الآ الأ

كثري من القواع������د التي اتبعت عرب قرن من 

الزمان. مل ي�سكل ال�س������تقلل فارقاً. ما كان 

ن. اإ�سافة اإىل 
آنذاك، بقي �ساحلاً الآ �ساحلاً ا

ذلك، هناك القتطاعات املالية التي �سمعوا 

بها جميعاً. 

تنهد. قطعة اأر�ضٍ �س������غرية، هذا كل ما 

هنالك. وك������م من معلم يتمت������ع بالتزام هذا 

املعلم؟ كم منهم مهتم فعًل ي�ستطيع مواجهة 

هكذا ل مبالة؟ مل ي�س������تطع ا�ستح�سار واحد 

خلل �س������نواته الثلث. �س������عد اإىل �س������يارة 

اجلي������ب، راداً حتي������ة املعلم باإمي������اءة طفيفة 

منافقة، وقادها مبتعداً.

مل ي�ستطع مواجهة عيني املعلم.

آثار طاهر �ساعر وقا�ض باك�ستاين معا�رص فاز بعدد من اجلوائز العاملية، ون�رصت اأعماله يف باك�ستان  ✾ م. ا

والهند وبريطانية وكندا والوليات املتحدة. الق�س������ة الواقعية املرتجمة واحدة من ق�س�������ض جمموعته »موا�س������م 

اأخرى«.
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كلما حاولت كتابة ق�ص������ة جديدة، كانت تقفز اأحداث هذه الق�ص������ة، التي 

أ�ص������تطيع اإبعادها  ن، اإىل ذهني. وت�ص������يطر علي مدة طويلة، قبل اأن ا
أكتبها الآ ا

عن ذاكرتي من جديد.

م������ر غام�ض وجمهول،  هذه احلالة ا�ص������تمرت معي عدة �ص������نوات، كنت، لأ

أو اأف�ص������ل تاأجيل كتابتها اإىل زم������ن اآخر.. كانت، كلما  لاأج������روؤ على كتابتها، ا

حاولت كتابة هذه الق�صة، ت�صيطر علي حالة من الرهبة والرف�ض والع�صيان، 

قا�ض �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.  

❁

ò

❁
نريوز مالك

تكـــرار  الطفولــــــة
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�أقف عاجز�ً حيالها.. فت�ضطرين �حلالة �إىل 

ألقي  حرى � أو بالأ �أن �أترك �لقلم من ي������دي، �

أنا �أم�ض������ح  �لقلم من يدي بحركة يائ�ض������ة، و�

�لعرق �ملت�ض������بب من كامل وجهي. و�أغم�ض 

أ�ض������باب هذ� �لعجز يف  أت�ض������اءل عن � عيني و�

�لكتابة!

يام، �أن �أجيب  أ�ض������تطع، يف يوم م������ن �لأ مل �

على ت�ض������اوؤيل هذ� بكالم يقنعني ويريحني، 

ويبعدين عن �ملعاناة �لتي �أعانيها كلما كتبت 

أ�ضعر يف تاأجيلي للق�ضة  أنا � ق�ضة جديدة.. و�

أرتك������ب �إثماً.. لهذ�  ن، كاأين � أكتبها �لآ �لت������ي �

كان علي �أن �أطهر نف�ضي منه..

�إل �أين كن������ت �أخف������ق د�ئم������اً يف و�ض������ع 

�ضباب تاأجيلي  �جلو�ب �ل�ض������حيح و�ملقنع لأ

لكتابة �لق�ضة. فاأجلاأ من جديد �إىل حجتي 

�لقدمية �أل وهي عدم ن�ضجها يف ذهني. 

هذ� �جلو�ب، �أو �حلجة، كان ي�ضع حد�ً 

ثم �إىل حد ما! لعذ�بي و�ضعوري بالإ

ولكني ذ�ت يوم، وحتت �ل�ض������غط �لذي 

ذكرته، ويف حلظة فور�ن با�رشت بكتابة هذه 

ن.. وعندما �نتهيت  أكتبها �لآ �لق�ض������ة �لتي �

من كتابتها �ضعرت بانزياح �لغم عن �ضدري، 

�ض������عرت بارتياح كبري و�إح�ض������ا�ض بالطماأنينة 

و�ل�ضكينة يف �لنف�ض..

ويف �لي������وم �لث������اين، وعلى غ������ري عادتي، 

أر�ض������لتها مبا�رشة �إىل �لن�رش.. ولكني عندما  �

أتها من�س������ورة اأنكرت على نف�سي ما كتبت  قرا

يدي. قلت باحتجاج: هذه لي�س������ت الق�س������ة 

أكتبها اإمنا هي �سورة م�سوهة  التي اأردت اأن ا

عنها..

ثم كلما حاولت  أ�سعر بالإ من جديد رحت ا

كتابة ق�س������ة جديدة.. ل������ذا كان لبد يل اأن 

كتبها مرة ثانية. وهنا اأود  أ�ستجمع جراأتي لأ ا

أ�سري اإىل ق�سية اأعتربها هامة، قد تغدو  اأن ا

خرين، اأق�سد القراء،  لي�ست بذي اأهمية للآ

�س������ارة اإليها.. وهي اأن  ولك������ن لبد يل من الإ

ن ل توافق  أكتبه������ا الآ اأحداث الق�س������ة التي ا

اأحداث ق�س������تي التي ن�رصتها ذات يوم، التي 

مكنة التي جرت فيها  افتقرت اإىل حتديد الأ

أما اأبطالها، اأق�س������د احلقيقيني  الوقائ������ع.. ا

منهم، فلم اأتذكر تفا�س������يل وجوههم بعد كل 

أر�سمها  هذه ال�سنوات املا�س������ية.. لذا رحت ا

مكان ا�س������طياد  من ذاكرتي، حماولً قدر الإ

ما تبقى م������ن ملحمهم وتقا�س������يمهم، لهذا 

اأرجو من القارئ اأن ل ميل من اللزمة التي 

أتكئ  �ساأ�س������طر اإىل تكرارها، من اأج������ل اأن ا

حداث  أ�ستطيع بناءه من الأ عليها يف بناء ما ا

القائمة على اخليال، بعيداً عن الواقع الذي 

وقعت اأحداثها فيه، وعن الزمن الذي طوى 

تل������ك الوقائع بعيداً عن ه������ذه اللحظة التي 

اأكتب فيها الق�س������ة من جدي������د.. كما اأرجو 

من الق������ارئ اأن ل يج������ري مقارنة بني هذه 
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الن�سخة من الق�س������ة وبني الن�سخة القدمية 

التي ن�رصته������ا ذات يوم، قبل عدة �س������نوات، 

نه �س������يجد الق�سة يف  اإن وقعت بني يديه.. لأ

ن�سختها القدمية غري مقنعة، تبعث ال�سخرية 

وال�ستهزاء يف النف�ض..

اأذكر اأين: بداأت كتابة هذه الق�س������ة، يف 

ن�س������ختها القدمية اأ�سف �سريي الذي تلكاأت 

أة  ول مرة منذ �سنوات امرا فيه عندما راأيت لأ

ت�سبه معلمتي وهي تتقدم باجتاهي.. وقفت 

اأنظر..

أبي�������ض، ونظرات  ا ثوب رمادي، و�س������عر 

أنها مل تتعد اخلام�س������ة  زائغة، �س������ائعة، رغم ا

ربعني. اإنها هي.. كانت جميلة، كنا نقف  والأ

ونحن اأطفال �س������غار مبهوري������ن بحلوتها. 

�سعرها ال�س������بياين الق�سري، ظهرها ال�سيق 

امل�سدود. كنا نت�ساءل: ملاذا معلمتنا نحيفة كل 

هذه النحاف������ة؟ وذات يوم اقرتبت منها، اأود 

أ�سباب ذلك.. اإل اأين توقفت،  أ�ساألها عن ا اأن ا

ون�س������يت ما كنت اأريد، عندما ابت�س������مت يف 

وجهي و�ساألتني: ما بك يا وداد؟

أنا اأطرق واأجيب: ل  �سيء.. ابت�سمت وا

اأذكر:

كنا �س������غاراً، نرتدي »مراييًل« �س������ماوية 

اللون، لها قبة بي�س������اء وجيوب ف�سفا�س������ة 

تت�سع لو�س������ع القلم واملمحاة واملرباة فيها.. 

واأحياناً، كنا ن�سع فيها م�سطرة بطول ثلثني 

�سنتيمرتاً.

أي�ساً: واأذكر ا

اأن مدر�س������ة ال�س������بيان كانت اإىل جانب 

مدر�س������تنا فكنا نق������ف على روؤو�ض اأ�س������ابع 

اأقدامنا لن�سرتق النظر اإليهم.. كانوا يلعبون 

ب�سخب، يتعاركون، يتباطحون.. فنقرتب من 

ال�سور احلجري الذي يف�سل باحة مدر�ستنا 

عن باحة مدر�س������تهم.. نقف ومن������د رقابنا، 

أل�سنتنا هازئني منهم.. ننظر اإليهم، ثم مند ا

وعندم������ا كانوا يهجم������ون علينا، نرتاجع 

أثناء  �س������احكات اإىل الوراء، وكم من مرة، يف ا

تراجعنا، ا�سطدمنا مبعلمتنا التي كنا نفاجاأ 

بها خلفنا، تراقب ما نقوم به.

كانت ل ت�رصبنا رغم الع�سا التي حتملها، 

تكتف������ي بتهديدن������ا بها، تهزه������ا يف وجوهنا 

املحمرة من اخلجل وهي تكرر وتوؤكد: »اإياكن 

اأن تقفن قرب ال�سور، ثم تهددنا: واإن كررتن 

آبائكن«.. ثم تنظر اإلينا  مر �ساأ�سكوكن اإىل ا الأ

طوي������ًل.. ما تلبث اأن تدير ظهرها ال�س������يق 

امل�سدود، وتعود اإىل التجول بتوؤدة يف الباحة 

بخطواتها الر�سيقة..

اأذكر:

مل نرها اإل فرحة، م�رصقة الوجه، با�سمة 

الثغ������ر. كم كن������ت معجبة باأ�س������نانها البي�ض 

اجلميلة؟
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أي�ساً: واأذكر ا

م�ض،  مر قد حدث يف الأ كاأن الأ

كيف توجهن������ا ذات يوم ربيعي من 

باب الباحة ونحن نتدافع ونتزاحم 

ملقني باأنف�س������نا يف قل������ب الزحام 

أنا  املت�س������كل اأمام الباب.. كنت، وا

اأدفع الزميلت اللواتي اأمامي قد 

تذكرت اأين ن�سيت كتابي »القراءة« 

يف درج املقع������د، ولك������ن كي������ف يل 

فعل ذلك وه������ذه اجلموع تدفعني 

م������ام باجتاه ب������اب اخلروج  اإىل الأ

للباحة؟

أنا  ت�س������بثت ب�س������لفة الباب، وا

أثبت قدم������ي يف العتبة حتى خف  ا

اندفاع التلميذات، تراجعت خطوة 

واأخرى وثالثة، ثم انتزعت نف�سي من بينهن.. 

أ�ستطيع من ال�رصعة اإىل  اندفعت باأق�سى ما ا

جلب منه كتابي املن�سي.. ال�سف لأ

أّن الق������ارئ قد لحظ  اأعتق������د اأن: لبد ا

اأن ال������ذي ي�������رصد اأحداث الق�س������ة هنا، هي 

فتاة �سغرية �سميتها »وداد« ملاذا وداد ولي�ض 

�سعاد، مثًل؟ ل اأدري..ثم ملاذا اأ�رصد الق�سة 

أنا التلميذ ال�سغري الذي كنته  على ل�س������اين ا

يف تلك ال�س������نوات؟ ل اأعرف! وملاذا ف�سلت 

أنا  ناث، رغم ا مدر�سة الذكور عن مدر�سة الإ

كنا �سبياناً وبناتاً يف مدر�سة واحدة خمتلطة؟ 

أي�ساً! ل اأعرف ا

أ�ستعيده  ن: مكان امل�س������هد الذي ا اأذكر الآ

يف ذاكرتي قبل ع�رصين �سنة..

باحة �ساكنة، باب املدر�سة مازال مفتوحاً 

أم������ا اأ�س������وات التلميذات  عل������ى م�رصاعيه. ا

فابتع������د عن������ي.. قل������ت: لقد قطع������ن زقاق 

ن بقرب  »النارجن« ثم خمنت: لقد اأ�سبحن الآ

ميدان الزيزفون، ثم تابعت م�سيفة: ل �سك 

ن يقف������ن حت������ت الزيزفونة  اأن بع�س������هن الآ
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العتيقة وهن يقفزن اإىل اأغ�سانها يردن قطف 

اأوراقها الرمادية التي تعلوها الغبار..

ل اأعرف مل������اذا حتدثت هنا عن الظلمة 

يف ن�س������خة ق�س������تي القدمية، رغم اأن �سياء 

النهار كان يخيم طويًل على الزقاق قبل اأن 

تغرب ال�سم�ض، وعلى ما يبدو اأين جعلت من 

ثارة ل غري.. لذا يف  �س������ياء النهار ظلمة للإ

ن حذفت  أكتبها الآ الن�س������خة اجلديدة التي ا

أبقي������ت على الذي  هذا  امل�س������هد متام������اً، وا

يليه..

نني مل  فجاأة، �س������عرت بخوف وارتعا�ض لأ

أتع������ود املرور يف الزقاق وحدي، مل اأقطعه يف  ا

يام اإل برفقة زميلتي التلميذات.. 
يوم من الأ

وهكذا بني حريتي وت�س������اوؤيل ملحت معلمتنا 

أ�سها  اأمام بوابة زقاق النارجن. كانت متيل برا

أ�س������ها خمتفية بني الظلل  مام وقمة را اإىل الأ

أر اإل �س������عرها ال�س������بياين  الزرق للبوابة. مل ا

الق�س������ري يحز بخط خرنوبي عنقها الطويل 

فت�س������اءلت با�س������تغراب: ماذا تفعل معلمتنا 

هنا؟ اإن طريقها هو الدرب املتجه اإىل زقاق 

»العب������ادي«، حي������ث تعرج من������ه اإىل بيتها يف 

حمر!. الباب الأ

أنا اأعي�ض ت�ساوؤيل هذا تناهى  ن: وا اأذكر الآ

منها، كلماً هام�ساً اإىل �سمعي..

مع من تتكلم؟ ت�ساءلت، ثم اأن�سّت.

و�سلني �سوت رجل، ثم ملحت وجه معلم 

مر ن�سيته  ال�س������بيان الذي كنا قد �س������بهناه لأ

رنب.. ن، بالأ الآ

كانت معلمتنا واقف������ة اأمامه، غائبة عما 

حولها.. فا�سطررت اإىل الوقوف كيل تراين، 

ثم تراجعت اإىل الوراء، مبتعدة عنهما.

اأذكر يف هذه اللحظ������ة، التي اأكتب فيها 

أتراجع اإىل الوراء، اإمنا  ق�ستي من جديد، مل ا

أبداً باأنه  بقيت يف مكاين م�سدوماً، ومل اأفكر ا

علي الرتاجع اإىل الوراء لكيل تراين معلمتي، 

أتني �س������يحمر وجهها خجًل مني،  نها لو را لأ

أنا التلميذ ال�س������غري ال������ذي وجد معلمته يف  ا

م�سهد اأقل ما يقال عنه، غري م�ستحب..

وقف������ت طويًل يف م������كاين، ل اأقدر على 

الت�������رصف ل�س������دة ارتباك������ي، وعج������زي عن 

ر�ض  أنا اأدعو اهلل اأن تن�س������ق الأ الت�������رصف، وا

وتبتلعني.. هذا ما �سعرت به متاماً، يف تلك 

ال�سنوات البعيدة.

ن: عندم������ا راأيت معلمتي ومعلم  اأذكر الآ

ال�س������بيان وهم������ا واقف������ان يف بواب������ة زقاق 

أع������رف ماذا يعني وقوفهما معاً  النارجن.. مل ا

وعلو �س������وتهما بكلم هام�ض غري وا�سح يف 

ذلك اليوم البعيد!

ظللت ط������وال طريق عودت������ي اإىل البيت 

أت�س������اءل: ماذا يعني ذلك؟ ث������م تذكرت، اأن  ا

اأ�سابع معلمتي كانت بني يدي معلم ال�سبيان، 

مر، رمبا  للحقيقة ل�س������ت متاأكدة من هذا الأ
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تخيلته.. املهم: كانت معلمتي تبت�سم ابت�سامة 

عري�س������ة. اأما وج������ه معلم ال�س������بيان فكان 

�سائعاً بني ظلل اجلدران الزرقاء..

و�س������لت اإىل البي������ت، رمي������ت حقيبت������ي، 

ثم ل������ذت باإحدى زوايا البي������ت، اأفكر بالذي 

أي������ت، واأحاول اأن اأف�رص ما �س������اهدت، واأن  را

أيته اأمراً عادياً ولي�ض  اأجد ما يقنعني باأن ما را

غريباً؟

أنا اأكتب الق�سة من جديد،  ولكني اليوم وا

اأقول: لقد �س������عرت يف تل������ك اللحظة برغبة 

ن ال�س������ورة  أن�س������ى متاماً ما راأيت.. لأ يف اأن ا

الت������ي راأيت فيها معلمتي ومعلم ال�س������بيان، 

كانت بالن�سبة يل اأمراً معيباً.. وملا كنت اأحب 

معلمتي، حاولت بكل الو�سائل اأن اأطرد تلك 

ال�سورة ال�سوهاء من ذاكرتي..

اإل اأين، وح�سب ما جاء يف ن�سخة ق�ستي 

القدمي������ة، منذ ذلك الي������وم اأخذت اأنظر اإىل 

معلمت������ي بتحف������ظ! اأقف كلما �س������نحت يل 

أ�سند  تاأملها من بعيد.. اأحياناً كنت ا الفر�سة لأ

ظهري اإىل جدار ال�سف، بينما هي عند باب 

املدر�سة.. اأي يف اآخر الباحة، تعابث تلميذة، 

أو تداعب ثالثة.. اأو حتادث اأخرى، ا

أ�س������األ نف�س������ي هل من تلميذة ثانية  كنت ا

أنا عن معلمتنا؟ مل  غريي عرفت ما عرفت������ه ا

نن������ي مل اأحلظ هذا  اأكن اأ�س������ل اإىل جواب، لأ

أو اأمل�ض اإ�سارة  مر على اأي واحدة منهن.. ا الأ

أو.. منهن اإىل ما راأيت، ا

مازلت اأذكر..

أن�س������ى ما �س������اهدت،  كلم������ا حاولت اأن ا

كانت �س������ورة معلمتي وهي واقفة اأمام معلم 

ال�س������بيان ترتنح يف ذهن������ي اأكر.. اأرى كيف 

بي�ض  كانت اأ�س������ابعها بني اأ�سابعه، وثوبها الأ

املغط������ى بالفرا�س������ات مه������دل عل������ى قامتها 

البا�سقة.

آه.. هناك اأمر اآخر لحظته على معلمتي،  ا

وىل،  أكت�سفه للوهلة الأ أ�س������تطع اأن ا و لكني مل ا

وذلك ب�سبب ال�سدمة التي تلقيتها..

م������ر.. عندم������ا ع������دت اأدراجي اإىل  والأ

البيت، تاركة معلمتي ومعلم ال�سبيان ورائي، 

فاجاأين وقوف معلم ال�س������بيان الثاين الذي 

ول  أيته برفقة معلم ال�س������بيان الأ كثرياً ما را

الواقف مع معلمت������ي.. كان واقفاً.. وعندما 

راآين �سعرت كاأنه يحاول اأن يخفي نف�سه بني 

الظلل، حتت القو�ض القدمي املظلل باألوان 

قامتة..

لويت �س������فتي و�ساألت نف�سي: وهذا، ماذا 

يريد؟ ملاذا يقف هذه الوقفة؟

و�سلت قريباً منه، نظرت اإىل وجهه. كان 

هداب، م�سطرب  قامت النظرات، ك�س������ري الأ

نفا�ض.. ما به يا ترى؟ الأ

أيام اأخرى،  وبعد ذلك.. اأي بعد م�س������ي ا

ول �س������احكاً،  كن������ت اأرى معلم ال�س������بيان الأ

أر معلم ال�س������بيان الثاين  فرح������اً، بينم������ا مل ا
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اإل حزيناً، منك�������ض الراأ�ض، يحدق يف بلط 

�س������ود، كاأنه اأ�س������اع �س������يئاً ما. اأما  الزقاق الأ

أبداً �س������اردة، وعلى وجهها  معلمت������ي فكانت ا

ب�سمة �ساحبة، ولكنها را�سية، وبني اأ�سابعها 

امل�س������بلة اإىل جانبها تل������ك القرنفلة البحرية 

التي اعتادت اأن حتمل كل يوم واحدة منها، 

وهي ت�س������ري بني التلميذات يف باحة املدر�سة 

أبداً.. �ساردة، كما قلت، ا

أنا طفلة �س������غرية، ل يتجاوز  ن: وا اأذكر الآ

أ�س������باب فرح  عم������ري العا�رصة، مل اأكن اأعرف ا

ول، وح������زن الثاين، و�رصود معلمتنا  املعلم الأ

احلامل..

أنا اأكتب ق�ستي  وهنا ل بد يل اأن اأقول: وا

أ�س������باب احلالت التي و�سفت، ما  هذه، اأن ا

ه������ي اإل من حالت الرومان�س������ية التي قلّت 

أو  ين لو �س������األت اأي �ساب ا يام.. لأ يف هذه الأ

�سابة، يف هذا الزمن الذي اأكتب فيه ق�ستي 

جابك فوراً، اإنها  أ�سباب تلك احلالت، لأ عن ا

�س������مر، عبد  حالة من ح������الت العندليب الأ

أ�س������تاذ.. نعم  احلليم.. اإنها الرومان�س������ية يا ا

أيام زمان.. اإنها رومان�سية ا

املهم: مرة، ونحن يف ال�س������ف، كان بابه 

مفتوحاً على الباحة، حيث ميكننا م�س������اهدة 

من مير بقرب �س������ور املدر�سة الواطئ. كانت 

ن�ساء، وهي تكتب  معلمتنا تعطينا در�ساً يف الإ

�س������ود بطبا�سري بي�ساء  وت�سع  على اللوح الأ

بع�ض الكلمات الكب������رية بلون اأحمر وردي.. 

أيتها تتلجلج يف �������رصح الدر�ض، اأما  وفج������اأة را

اأ�سابعها، فتوقفت عن الكتابة..

نظرت بالجتاه الذي تنظر اإليه.. راأيت 

ول مير ب�سور الباحة وهو  معلم ال�س������بيان الأ

ينظر باجتاه �س������فنا، ما لب������ث اأن غاب عن 

�سجار القائمة بحذاء  اأنظارنا وراء �س������ف الأ

ال�سور احلجري للمدر�سة.. يف تلك اللحظة 

أنا اأرى انهيار  �س������عرت باخلوف ال�س������ديد وا

معلمتنا على الكر�سي، فحاولت اخلروج من 

�س������ندها.. وقد  وراء املقع������د والتقدم منها لأ

لحظت هي ذلك، ف�سارعت اإىل العرتا�ض، 

طلبت من������ي اأن اأبقى يف م������كاين. ثم قالت: 

أع������ود اإىل حالتي  لي�ض بي �س������يء.. حلظة وا

الطبيعي������ة.. اإنه جم������رد دوار، اإنه������ا رائحة 

البنزين الذي تنفثه ال�سيارات..

اأعتقد اأن: هذه ال�س������ورة هي من �س������ور 

ن ال�س������يارات مل تكن موجودة  يام، لأ ه������ذه الأ

بالك������رة التي هي عليه اليوم، اإمنا العربات، 

اأي م������ا كان يطلق عليها )احلنتور( هي التي 

كانت كثرية يف �س������وارعنا.. طبعاً انقر�س������ت 

تلك )احلناتري( منذ �سنوات..

لنعد اإىل ق�ستنا القدمية.

تابع������ت املعلمة اإعطاءن������ا الدر�ض، ولكن 

لي�ض بالطريقة نف�س������ها قبل م�ساهدتها معلم 

ول.. ال�سبيان الأ
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يف ذل������ك الي������وم مل اأكن م������ن التلميذات 

اللوات������ي ميلكن ال�س������اعات، ولكن بحد�س������ي 

أننا قد ان�رصفنا باكراً من املدر�س������ة،  عرفت ا

ننا ح�سلنا  قبل انتهاء الدر�ض، فرحنا جداً، لأ

على حريتنا جمدداً، واأمام باب الباحة رفعت 

أي������ت معلمتي قريبة  أ�س������ي اأنظر اأمامي.. را را

أ�������ض، تتلفت حولها  من������ي، كانت مطرقة الرا

كاأنها تبحث عن �س������يء اأ�س������اعته. كنت اأعد 

�ساهد كيف �ستقابل معلم ال�سبيان  نف�س������ي لأ

ول عند بوابة زقاق النارجن.. الأ

اأعتقد اأن الق������ارئ قد لحظ اأن اجلملة 

خ������رية من الق�س������ة ت������دل عل������ى اخلبث  الأ

الذي تنطوي عليه �رصي������رة التلميذة- راوية 

ن،  الق�س������ة- بينما يف احلقيقة ما اأذكره الآ

وما اأحت������دث عنه، قد جاء عف������و اخلاطر، 

أو  أي������ة م�س������اعر خبيثة. ا بعي������داً متاماً عن ا

مر ب�س������يط، يف ذلك  نواي������ا مبيتة.. وذلك لأ

الزمن كان ما يزال الغمو�ض يلفنا، اأق�س������د 

�س������بان و�س������ابات ذلك الزمن .. كنا عاجزين 

متاماً عن )امللعنة( التي تتحدث عنها راوية 

الق�س������ة لتبدو من�سجمة مع وقائع و اأحداث 

ذلك الزمن البعيد الذي م�سى وانتهى.. اإل 

أيتها  أبقي������ت على بع�ض الفقرات التي را اأين ا

جميلة يف ح������د ذاتها، دون اأن ت�س������يف اإىل 

الق�سة يف ن�سختها اجلديدة اأي عمق، وهي 

فقرات �ساعرية ل غري. مثل: كيف �سيم�سك 

بيدها- تق�س������د املعلم- كيف �سيختفي بني 

طيات الظ������لل احلجرية ومعلمتي تظهر له 

بي�ض املو�سى بالفرا�سات، و�سعرها  بثوبها الأ

املق�س������و�ض ك�سعر ال�سبيان.. ل اأعرف ملاذا 

جعلت �سعر املعلمة ك�سعر ال�سبيان يف ق�سته، 

ومل اأجعله ل�س������تكمال امللمح الرومان�سية يف 

�سود الطويل؟ الق�سة بال�سعر الأ

اإل اأن هذه ال�سورة، اأق�سد �سورة الفرح 

التي تعودت التلميذة اأن ترى معلمتها فيها، 

مل تره������ا عليها يف ذلك اليوم.. وهنا �س������األت 

التلميذة بخوف: ماذا جرى؟

هذا ال�سوؤال طرحته على نف�سها عندما 

ول موجوداً اأمامها  مل جتد معلم ال�سبيان الأ

كالعادة، اإمنا تابعت املعلمة �سريها حزينة.. 

اإىل بيته������ا وه������ي تخرتق الظ������لل احلجرية 

مطرق������ة الراأ�ض، ثم راأت التلميذة كيف ظهر 

معلم ال�س������بيان الثاين عن بعد وهو ي�س������ري 

خلفها قلقاً، ل يبتعد عنها اإل ب�سع خطوات 

ل غري، ولكني، تقول التلميذة لنف�سها، راأيت 

أ�ساأل نف�سي:  ظل ب�س������مة على وجهه.. عدت ا

م�������ض و قبله كانت معلمتي  م������اذا حدث؟ بالأ

ول ي�س������حكان.. فماذا  ومعلم ال�س������بيان الأ

بهما اليوم؟ ماذا تغري يف اأمر معلم ال�سبيان 

أم�������ض كان حزيناً، اأما اليوم  الث������اين؟ يف يوم ا

فهو فرح، بالكاد ي�س������بط نف�سه كيل ينفجر 

بال�سحك؟ 
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ن: كي������ف راأت التلميذة يف اليوم  اأذكر الآ

الث������اين معلمتها مهموم������ة، حزينة، مل تعطهم 

در�س������اً جديداً، اإمنا طلبت منهن اأن تخرجن 

كت������اب »القراءة« وتدر�س������ن فيه وحدهن، ثم 

أو  اأ�س������افت ومن مل ت�ستوعب منكن جملة ما، ا

كلمة لرتجع اإيل..

أ�س������ي  ثم تابعت معتذرة: منذ ال�س������باح را

يوؤملني..

أ�س������ها، تقول  هك������ذا و�س������عت معلمتنا را

التلميذة، ف������وق املن�س������دة، ومل ترفعه اإل يف 

نهاية احل�س������ة الرابعة، حلظة ان�رصافنا من 

املدر�سة..

أيته  أتذك������ر كل ما را اأعتق������د اأين، عندما ا

اأمام������ي ل اأوافق على راأي التلميذة- البطلة 

نني عرفت  يف الن�س������خة القدمية للق�سة- لأ

أنهما مل يعد اأي واحد  أنهما على خ������لف، وا ا

منهم������ا لديه الق������درة على ال�س������تمرار فيه، 

أ�س������باب تبقيهما حبيبني  فراحا يبحثان عن ا

ل غريبني، ولكنهما عندما ف�س������ل ذهب كل 

خر.. واحد منهما يف طريق تختلف عن الآ

أتابع  أنا ا ل اأعرف ملاذا تلكاأت يف �سريي وا

ول كيف كان يتقدم  بنظري معلم ال�سبيان الأ

معلمت������ي ببع�ض اخلطوات، ث������م ما لبث اأن 

أ  توقف يف نهاية الظلل احلجرية، حيث تبدا

لئة فوق احلجارة،  أنوار ال�سم�ض املتلأ بعدها ا

وعل������ى اأوراق الزهور املطلة م������ن ال�رصفات 

الواطئة للبيوت.

و�س������لت معلمتي اإليه، تلكاأت يف �سريها. 

نظرت اإليه نظرة مرتددة والدمع يف عينيها، 

ما لبثت اأن راأيت رك�سها على اأر�ض الزقاق 

احلجري������ة ب������ني م�رصعة ب������رتدد تاركة معلم 

ول واقفاَ، م�س������نداً جذعه اإىل  ال�س������بيان الأ

اجلدار، بدا يل متاأملاً حزيناً..

أن������ا فكنت قد توقفت عن �س������ريي،  أم������ا ا ا

اأراقب ما يجري اأمامي، ولكني ل اأعرف له 

�سبباً!

اأذكر اأين عندما تابعت �س������ريي �سادفت 

معل������م ال�س������بيان الث������اين. كان واقفاً حتت 

ب������ه.. تاأملت  الظ������لل احلجرية.. م������ررت 

آه.. فنفرت  وجهه، �س������عرت باأنه �س������عيد ملا را

مما راأيت.. مما دعاين اإىل الرك�ض والهرب 

منه بخوف وفزع.

أيام مع������دودة مل تعد  ن: خلل ا أذك������ر الآ ا

معلمتن������ا تلك الفت������اة التي ل تعرف �س������وى 

الف������رح.. فقد تغريت متام������اً. كانت الدموع 

تبقى عالقة باأهدابها، ل ت�سقط على خديها 

أبداً. اأما ال�س������مت فكانت �سيدته، ل ميكن  ا

ن�سان اأن يناف�سها عليه. ظللت فرتة طويلة  لإ

أت�ساءل: ماذا حدث لها؟ ثم اأن معلم ال�سبيان  ا

أره بعد ذلك �سوى مرة واحدة، وهو  ول مل ا الأ

مي�س������ي م�رصعاً مبعطف طويل، رافعاً قبته 

أ�سه منحن حتت ثقلها.. هكذا خيل اإيل. مل  ورا
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يك������ن يلتفت حوله. كان قد غري طريقه التي 

اعتاد على ال�س������ري فيها، يبتعد عن الطريق 

التي ت�س������لكها معلمتنا.. فبدا يل غام�ساً كل 

يام! أيته بعد ذلك من الأ ما را

ن: كم كنت اأمتنى فيما بعد اأن  أتذك������ر الآ ا

ول، اإن كان قد تغري  اأرى معلم ال�س������بيان الأ

كما تغريت معلمتنا، وكما تغري معلم ال�سبيان 

الثاين؟ هل و�س������ع نظارة عل������ى عينيه؟ هل 

أبله بربطة  اأ�سبح اأ�سلعاً؟ هل ترهل واأ�سبح ا

عنق ل يتخلى عنها �سيفاً و �ستاء؟ هل اأ�سبح 

مذعوراً مثلما اأ�سبح معلم ال�سبيان الثاين؟ 

أ�سباب  هل يجد نف�سه حمرجاً كلما �سئل عن ا

عدم زواجه حت������ى اليوم مثلما جتد معلمتنا 

نف�سها؟

أو  أبداً، ا أر معلمتي �س������احكة ا وهكذا.. مل ا

مبت�سمة دون اأن ي�سوب ابت�سامتها �سحوب اأو 

حزن..

ول اختفى، ومل  أم������ا معل������م ال�س������بيان الأ ا

أبداً.. ومعلم ال�س������بيان الثاين  أره بعد ذلك ا ا

أره بعد ذلك اإل زائغ النظرات، وخا�س������ة  مل ا

بعد اأن و�سع نظارة �سفافة على عينيه، وبعد 

أ�سه فاأ�سبح  اأن ت�س������اقط ال�سعر عن مقدمة را

ن�سف اأ�سلع..

أتقدم منه برتدد مت�س������ائًل  أنا ا والي������وم وا

اإن كان هذا ال�س������يخ الذي يقارب ال�س������بعني، 

هو نف�س������ه معلم ال�س������بيان الث������اين- كانت 

أيتها يف معلم  لل�سيخ ال�س������مات نف�سها التي را

ال�سبيان الثاين ذات يوم قبل اأكر من اأربعني 

أنها مدة طويلة، ل بل طويلة  �س������نة.. ل �سك ا

ج������داً.. اإل اأن احلكاية التي كتبتها ذات يوم، 

أو  أنا اأعيد كتابتها مرة ثانية، مل ترتكني، ا وها ا

نني،  حرى مل يرتكن������ي اأبطالها بحايل.. لأ بالأ

هك������ذا على ما يب������دو، كنت رمبا ال�س������اهد 

الوحيد على اأبطالها، ي�سعدون و ي�سقون، ثم 

يختفون من اأمام اأنظاري من دون اأن اأعرف 

عنهم بعد ذلك اإل النزر القليل..

معلمتي �ساخت واأ�سبحت عجوزاً دون اأن 

تتزوج، اأ�س������ادفها كل ب�سعة �سنوات يف اأزقة 

حارتنا امل�س������رتكة نحن الثن������ني.. اأما معلم 

أبداً بعد ذلك امل�سهد  أره ا ول، مل ا ال�س������بيان الأ

أنا طفل ل يتجاوز  أيته فيه وا الق������دمي الذي را

عمري العا�رصة.. اأما معلم ال�سبيان الثاين.. 

أراه من جديد بعد اأن اأ�س������بح اأحد  أنا ا فه������ا ا

أرتاده منذ �سنوات..  زبائن املقهى الذي ا

وىل  لقد لفت ال�سيخ نظري منذ الوهلة الأ

أتابعه  التي دخ������ل فيها اإىل املقه������ى. ظللت ا

أين راأيت وجه ال�سيخ  أت�س������اءل ا أنا ا بنظري، وا

هذا.. كان اأ�س������لعاً بالتم������ام والكمال.. تعلو 

أنفه نظارة �س������ميكة الزجاج.. يرتدي  أرنبة ا ا

بزة رمادية متقنة ال�س������نع، فاأجبت نف�س������ي: 

اإنه معلم ال�س������بيان الث������اين.. ل ميكن يل اأن 

اأخطئه..
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أم������ا يف اجلل�س������ة الثاني������ة تاأك������دت منه  ا

متاماً.. ولكني ترددت يف القيام والتقدم منه 

ملجال�س������ته وال�س������وؤال اإن كان هو نف�سه معلم 

ال�س������بيان الثاين.. ولكن������ي يف اليوم الثالث، 

أيته جال�ساً قريباً من  عندما دخلت املقهى، را

الطاول������ة التي اأجل�ض اإليها كعادتي.. اجتهت 

أ�ساركه  اإليه، ثم وقفت بقربه و طلبت منه اأن ا

الطاولة اإن مل يكن لديه مانع؟

نظر اإيل، ثم التفت فيما حوله ينظر اإىل 

الطاولت اخلالية من الزبائن، كاأنه بحركته 

هذه ي�س������تنكر تطفلي عليه.. ابت�س������مت له، 

وقل������ت: اأرجو املعذرة.. اأعرف باأن كثرية هي 

أنني تقدمت اإليك  الطاولت الفارغ������ة، اإل ا

مر يف نف�س������ي، ملعرفة جواب  ملجال�س������تك لأ

أيتك اأول مرة  على �س������وؤال اأطرحه منذ اأن را

تدخل فيها اإىل املقهى هذا.. ابت�س������م ب�سيء 

من الرتباك و قال يل: تف�سل، اجل�ض..

أنا م�ستمر يف  جل�ست بحذر اإىل الطاولة وا

ابت�س������امتي، وما اأن ارحتت يف جل�ستي حتى 

�ساألته: هل كنت مدر�ساً ذات يوم يف مدر�سة 

حطني البتدائية؟

نظر اإيل ملياً.. ثم ابت�سم ابت�سامة خفيفة 

وقال �سائًل: هل كنت تلميذاً فيها؟

ابت�سمت له واأجبت: نعم..

�ساألني: هل در�ست على يدي؟

أ�ستاذ  اأجبته: ل.. اإمنا در�س������ت على يد ا

�سف ن�سيت ا�سمه.. كان.. اآخر.. مع الأ

أ�س������تطع اأن اأكمل.. ظل ال�سيخ  �سكت، مل ا

ينظر اإيل منتظراً اأن اأفعل.. اإل اأين قلت له، 

أنه.. �سف ل اأذكر ا�سمه، اإل ا مع الأ

وعدت اإىل �سكوتي ثانية..

أنه.. ماذا؟ �ساألني بف�سول: اإل ا

أنا ل  أة: ب�رصاحة، ا قلت ب�س������يء من اجلرا

أنا  اأذكره اإل بق�سة حب.. اأو هكذا تخيلت وا

طفل ل يتجاوز عمري يوم������ذاك العا�رصة.. 

أنه اأحب معلمة مدر�سة  لقد ظننت و ما زلت، ا

�سف.. البنات.. ولكنهما مع الأ

وقم������ت بحرك������ة من ي������دي ت������دل على 

الفرتاق..

ظ������ل ال�س������يخ ينظ������ر اإيل وه������و يقطب 

أ�س������ه وقال: اأعتقد باأنك  حاجبيه.. ثم هز را

�ستاذ �سامح خري اهلل..؟ تق�سد الأ

قلت له: رمبا كان ا�سمه ما ذكرت..

أره منذ  �سف، مل ا تابع ال�سيخ قائًل: مع الأ

اأن افرتقنا يف نهاية العام الدرا�سي الذي عا�ض 

أن������ت.. اختفى  فيه ق�س������ة حب������ه كما ذكرت ا

متاماً.. ثم �ساألني بخبث: قل يل، كما ذكرت 

اأنت، كنت �سغرياً، يوم كان �سامح يحب تلك 

املعلمة.. كيف عرفت بحبهما؟

أتري������د ال�رصاحة،  ابت�س������مت له وقل������ت: ا

أع������رف مطلقاً ن������وع العلق������ة بينهما اإل  مل ا
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مر يف تلك  عندما اأ�س������بحت �س������اباً.. كان الأ

أ�سعر رغم  ال�سن غام�ساً علي.. اإل اأين كنت ا

�سغري باأن ما بينهما �سيء جميل..

ابت�سم ال�سيخ باأ�س������ى وقال: نعم.. ولكن 

�س������ف مل يتم ذلك اجلم������ال، لقد قتله  مع الأ

ب�س������بب خلف ن�سب بينهما مل اأعرف كنهه.. 

أ�س������باب  وقد حاولت اأكر من مرة اأن اأعرف ا

أنهما مل يو�س������حا يل ال�سبب،  افرتاقهما، اإل ا

أ�سباب ذلك.. بعد  ف�ساح عن ا لقد رف�سا الإ

اأن حاولت اأن اأقوم بدور »فاعل اخلري« بينهما 

اأكر من مرة اإل اأين ف�سلت.. فقد مت�سك كل 

واحد منهما مبوقف������ه.. وهكذا حتى افرتقا 

و�س������ار كل واحد منهم������ا يف طريق.. ثم هز 

أ�س������ه و قال ب�س������وت خافت كاأنه  ال�س������يخ را

يحدث نف�سه: اإنها دنيا عجيبة..

ويف م�س������اء ذلك اليوم قررت اأن اأقدم له 

اعتذاري واأقول له: لقد ظننت طوال ال�سنوات 

املا�سية باأنك ال�سبب يف افرتاقهما.. 

أي�س������اً يف  أنه مل ياأت يف اليوم الثاين وا اإل ا

ي������ام التالية.. اختف������ى فجاأة كما ظهر  كل الأ

متاماً..

اأما عن اأحوايل، بعد اأن انتهيت من كتابة 

ق�س������تي هذه للمرة الثانية، فجل ما اأخ�ساه، 

اأن تاأتي �ساعة ما، اأح�ض فيها بعقم ما كتبت، 

ثم يدفعني ه������ذا العق������م اإىل كتابتها.. مرة 

ثالثة..

¥µ
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اأ�ستاذ التاريخ القدمي يف جامعة دم�سق.

العمل الفني: الفنان  مطيع علي.

❁

ò

غريق العلوم عند الإ

يف القرن اخلام�س ق.م

❁
د. خليل �سارة

ثيني الب������ارز بريكل�������س   )PERIKLES(يف القرن  كان ع�������ر القائد الأ

اخلام�س ق.م، �ض������بيهاً بع�رنا هذا يف تنوع اأفكاره وا�ضطرابها، ويف جتديده 

جلميع املعايري والعقائد التقليدية القدمية، ولكن ما من ع�ر من الع�ض������ور 

آرائه الفل�ضفية وعظمتها اأو يف غزارتها ويف  ي�ض������ارع ع�ر بريكل�س يف كرثة ا

القوة التي كانت تُناق�س بها .
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فقد كانت كل امل�ضائل التي ي�ضطرب بها 

أثينة  أل�ض������نة النا�س يف ا العامل اليوم تدور على ا

القدمية، يناق�ض������ها النا�س بحرارة وحما�ضة 

غريقية. وقد ُحرمت  رّوعت جمي������ع املدن الإ

كثري من املدن � وخا�ضة اإ�ضبارطة � اأن يبحث 

املثقفون يف امل�ضائل الفل�ضفية والعلمية ب�ضبب 

ما كانت تثريه من حقد ونزاع، وجدل عظيم، 

أثينيو�س، وعلى العك�س  على حد قول املوؤرخ ا

من ذلك، فقد كانت بهجة الفل�ض������فة وتقدم 

العلوم واملعرفة ت�ض������تحوذ على خيال جميع 

أثين������ة، فكان اأغنياوؤها  الطبقات املثقفة يف ا

أبهاءهم للباحثني، ويقيمون  أبوابهم وا يفتحون ا

الولئم تكرمياً للعلماء والفال�ض������فة، وكانت 

البحوث الطريفة يُ�ض������فق لها كما يُ�ض������فق 

وملبية.    لعاب الأ لل�رضبات القوية يف الأ

وق������د ظهر الن�ض������اط الثق������ايف يف ع�رض 

أ�ضكال رئي�ضة وهي: الفن،  بريكل�س  يف عدة ا

�ضا�ض������ية.  والتمثي������ل، والفل�ض������فة، والعلوم الأ

وكانت الظاهرة الرئي�ضة التي كانت ت�ضيطر 

�ض������كال جميعها فيم������ا قبل  عل������ى ه������ذه الأ

بريكل�س هي الديانة واخلرافة القائمة على 

ال�ضعوذة، التي بداأت يف حرب حقيقية ونزاع 

ق������وي مع العق������ل واملعرفة، اأي م������ع التفكري 

الدنيوي ال�ضائد الذي يُطلق عليه بحق ا�ضم 

تقدم العلوم واملعرفة. ونظ������راً لقوة الديانة 

وتاأثريها يف نفو�ض ال�س������عب حيث كانت هي 

املهيمن وال�س������ائد على كل �س������يء يف الفكر 

غريقي، فقد ظل العلماء والفل�س������فة يف  الإ

ع�������رص بريكل�ض يف مواجه������ة حقيقية معها، 

يوا�س������لون عمله������م ولك������ن دون اأن يهاجموا 

العقائد الدينية لل�س������عب مهاجمة �رصيحة، 

وكانوا يخففون من حدة النزاع بني التاأثريات 

الدينية اخلرافية، وبني تقدم العقل واملعرفة 

باتخاذ امل�سطلحات الدينية القدمية، رموزاً 

أو ا�س������تعارات لعقائده������م اجلدي������دة. ولكن  ا

هذا النزاع مل يظهر �س������افراً وا�س������حاً للعيان 

وي�س������بح م�س������األة حياة وموت اإل يف فرتات 

غريق، وكما حدث حني  متفرقة من تاريخ الإ

حلاد الديني اإىل الفيل�س������وف  وجهت تهم الإ

 )ANAXAGORAS( أنك�س������اغورا�ض  ا

امللطية ع�سيقة   )ASPASIA( أ�سبا�س������يا وا

�س������قراط  والفيل�س������وف  نف�س������ه،  بريكل�������ض 

)SOKRATES( وكان ه������ذا النزاع قوياً، 

تارًة و�س������عيفاً تارة اأخرى. واأو�س������ح مظاهر 

قوة هذا النزاع العلن������ي ظهرت يف اأحاديث 

آراء  ا و   )SOPHISTAI( ال�سف�س������طائيني 

  )DIMOKRETES( دميقريط�������ض 

أي�س������خيلو�ض  ا امل�رصح������ي  أف������كار  وا املادي������ة، 
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التقي������ة،  ال�س������احلة   )AESCHYLOS(

ويف زندق������ة ال�س������اعر امل�رصح������ي يوروبيد�ض 

�س������اعر  أق������وال  ا ويف   ،  )EURIPIDES(

أري�س������طوفان�ض  ا غريقي������ة  الإ الكوميدي������ة 

بالهزل  املليئ������ة   )ARISTOPHANES(

وقل������ة الحت�س������ام، واآخر مظاه������ر قوة هذا 

أي�س������اً يف حماكمة  الن������زاع العلن������ي متثل������ت ا

�س������قراط وموته. هذه هي املوا�سيع العلمية 

ثينة  التي كانت تدور حولها احلياة العقلية لأ

يف ع�رص بريكل�ض. 

وكان م������ن بني اإح������دى مظاه������ر النزاع 

القائ������م بني الدين والعلم اأن حّرمت ال�رصائع 

ثينية درا�س������ة علم الفلك، يف الوقت الذي  الأ

بلغ فيه ع�رص بريكل�������ض اأعلى درجات القوة 

والزدهار. وكان هذا العلم قد خطا خطواته 

أنبادوقل�ض  غريق على يد ا وىل يف ب������لد الإ الأ

اأن  اأعل������ن،  ح������ني   )ANPADOKLES(

ال�سوء ي�ستغرق بع�ض الوقت يف انتقاله من 

. ثم خطا خطوته الثانية على 
)1(

خرى نقطة لأ

يد بارمنيد�������ض )PARMINIDES( حني 

ر�ض كروية ال�س������كل، وباأن القمر  اأعلن اأن الأ

 .
)2(

يواجه ال�س������م�ض بجزئه املنري على الدوام

ثم قام فيلولو�������ض )PHILOLAUS( باأن 

ر�ض من عر�س������ها يف مركز الكون  انت������زع الأ

. وج������اء من بعده 
)3(

أنزله������ا منزلة الكوكب وا

تلميذه لوقيبو�ض )LEUCIPPUS( ليقول 

اإن النجوم قد ن�س������اأت من الحرتاق املتوهج 

ملواد تندفع يف جمرى احلركة العاملية للدوامة 

 .
)4(

الدائرية ومن جتّمع هذه املواد وتركزها

أنك�ساغورا�ض( �سديق  ودر�ض الفيل�سوف )ا

بريكل�������ض نحو عام 480 ق.م وهو ل يزال يف 

اخلام�س������ة والع�رصين من عمره النجوم، اإىل 

حد جعله يقول جواباً عن �س������وؤال وجهه اإليه 

بع�سهم عن الغر�ض من احلياة اإنه )هو البحث 

 .
)5(

عن حقيقة ال�س������م�ض والقمر وال�س������ماء(

أّل������ف كتاباً يف الطبيعة ع������دَّ اأعظم الكتب  وا

العلمية التي ظهرت يف ذلك القرن، وق�ّس������م 

أ�سا�سية النار،  أربعة عنا�رص ا فيه الطبيعة اإىل ا

ر�������ض . واعترب القمر  واله������واء، وامل������اء، والأ

ج�س������ماً �س������لباً متوهجاً يف �س������طحه �سهول 

وجبال واأخاديد، وي�ستمد �سوءه من ال�سم�ض، 

 .
)6(

ر�ض جرام ال�سماوية اإىل الأ وهو اأقرب الأ

جرام ال�سماوية ماأهولة  ورمبا كانت بع�ض الأ

أنا�ض  ر�������ض، وعليها يتكّون ا عليها خلئق الأ

وتتكّون حيوانات اأخرى ذات حياة، وي�س������كن 

ر�ض كما نزرعها  النا�ض امل������دن، ويزرعون الأ

نحن. وقد ن�س������اأ من التكثف املتتابع للطبقة 

أو الغازي������ة من طبقت������ي كوكبنا  الداخلي������ة ا
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وت������راب،  وم������اء،  �س������حب، 

وحجارة. وتن�س������اأ الرياح من 

رقة اجلو النا�سئة من حرارة 

ال�س������م�ض كما )ين�ساأ الرعد 

من ت�س������ادم ال�سحب والربق 

 .
)7(

من احتكاكها(

أنك�ساغورا�ض(  )ا واأ�سبح 

بف�سل ما حققه من النتائج، 

علم  أ�س������ا�ض  ا و�س������فه  وهي 

وتف�س������ري  اجلوية،  الظواهر 

الك�سوف واخل�سوف تف�سرياً 

علمي������اً �س������حيحاً، وو�س������ع 

فر�س������ية معقول������ة لتكوي������ن 

الكواكب ال�س������ّيارة، واإدراكه 

اأن القمر ي�س������تمد نوره من 

بتط������ور  ال�س������م�ض، وقول������ه 

احلياة احليوانية والب�رصية � اأ�س������بح بف�سل 

هذه النتائج كوبرنيكو�ض ع�رصه، ويقول عنه 

أر�س������طو، اإنه كان يبحث يف العلل الطبيعية  ا

.
)8(

لكل �سيء

اأما يف جم������ال الهند�س������ة النظرية، فقد 

أبقراط  أبقراط الط�س������يوزي )وهو غري ا ن�رص ا

الطبيب( يف عام 440ق.م، اأول كتاب معروف 

يف الهند�س������ة النظرية، وحل م�س������كلة تربيع 

امل�س������احة الكائن������ة بني قو�س������ني متقاطعني. 

ليائي  ويف ع������ام 420ق.م اأفلح هيليا�������ض الإ

أق�س������ام مت�س������اوية  يف تق�س������يم الزاوية ثلثة ا

بال�س������تعانة باملنحنى، ونح������و عام 410 ق.م 

أربعة كتب  بديري بتاأليف ا قام دميقريط�ض الإ

يف الهند�س������ة النظرية، وو�سع قوانني ملعرفة 

م�س������احتي املخروط والهرم. فكان للهند�سة 

�س������اأن عظي������م يف جميع نواحي الن�س������اطات 

غريقية وبرع فيها الفل�س������فة ودر�س������وها  الإ

لي�ض لفائدتها العملية فح�سب، بل لفوائدها 
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ذهان،  يف ال�س������تدللت املنطقية ومترين الأ

وحت������ى فنونهم نف�س������ها قد تدخل������ت فيها، 

أ�س������كالً كثرية للحلى املنقو�سة على  فو�سعت ا

أبنيتهم، وحددت الن�سب بني اأجزاء  خزفهم وا

معبد البارثنون ال�سهري ومنحنياته. 

أم������ا علم احل�س������اب، ف������كان بدائياً عند  ا

غري������ق، ومل يدخ������ل علي������ه اإل القليل من  الإ

غريق  التعديل يف ع�������رص بريكل�ض، اإل اأن الإ

يف عه������ده اعتم������دوا النظ������ام الع�������رصي يف 

احل�ساب والثني ع�رصي وال�ستيني يف الفلك 

واجلغرافية، كما عرفوا الك�سور الب�سيطة. 

ف�������رّص  فق������د  ويف جم������ال اجلغرافي������ة، 

أنك�ساغورا�ض( في�سان النيل ال�سنوي تف�سرياً  )ا

�س������حيحاً بقوله: اإنه ين�س������اأ من ذوبان جليد 

بلد احلب�سة يف ف�س������ل الربيع ومن �سقوط 

ر�ض  . وف�رّص علماء طبقات الأ
)9(

مطار فيها الأ

غريق وجود م�سيق جبل طارق باأنه نتيجة  الإ

أثر زل������زال، كما ف�رّصوا  ر�ض من ا لت�س������قق الأ

وجود جزر بحر اإيجة باأنها ن�ساأت عن براكني 

 .
)10(

وزلزل نتج عنها انخفا�ض يف قاع البحر

و�سّجل اإ�سكل�ض ما كان يعتقده اأهل زمانه من 

اأن �س������قلية قد انف�سلت عن اإيطالية نتيجة 

.
)11(

ر�سية ل�سطراب يف الق�رصة الأ

وكان م������ن اأهم احلوادث يف تاريخ العلوم 

غريقية يف ع�رص بريكل�ض، نه�س������ة الطب  الإ

ن الطب  القائ������م على العق������ل ل اخلرافة. لأ

غريقي قبل ذل������ك الوقت حتى يف القرن  الإ

اخلام�������ض ق.م، كان وثي������ق الرتباط بالدين 

اإىل حد كب������ري. ولكن اعتباراً من هذا القرن 

بال������ذات، اأخذ الطب الدني������وي القائم على 

العقل واملعرفة يناف�ض الطب الديني القائم 

على اخلرافة ويحاول اأن يتغلب عليه، حيث 

غريق �س������يئاً ف�سيئاً يف اإقامة  اأفلح علماء الإ

الطب على قواعد العقل.

وتطور الطب الدني������وي العلمي يف بلد 

أربع  أثناء الق������رن اخلام�ض ق.م يف ا غريق ا الإ

آ�س������ية  مدار�������ض كربى: كو�������ض، ونيدو�ض يف ا

ال�سغرى، ويف كاراتونة يف اإيطالية و�سقلية. 

ويف كاراتونة اأخرجت املدر�س������ة الفيثاغورية 

أبقراط( وهو  غريق قبل )ا اأف�س������ل اأطباء الإ

الكمايون )ALCMAEON(  الذي يلقبونه 

. وقد ن�رص 
)12(

غريقي ب احلقيقي للطب الإ الأ

أوائل القرن اخلام�ض ق.م  هذا الطبي������ب يف ا

 )PERI PHYSEOS( كتاب������اً يف الطبيعة

غريق مو�س������ع  ، وه������و اأول م������ن حّدد من الإ

أو�ستاخيو )املو�سلة  الع�س������ب الب�رصي وقناة ا

من الطبل������ة اإىل البلعوم(، و�رّصح احليوانات، 
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وقرر اأن املخ هو الع�س������و الرئي�سي يف عملية 

التفكري، وعّرف ال�س������حة تعريفاً فيثاغورياً 

اإنه������ا التوافق بني اأجزاء اجل�س������م املختلفة. 

وكان اأكرب رجال الطب يف نيدو�ض يوريفرون 

يف  كت������ب  ال������ذي    )EURYPHRON(

الطب خل�س������ة موجزة تُعرف با�سم اجلمل 

 )CNIDIAN SENTENCES( النيدية

م�ساك واأرجع اإليه من�ساأ كثري  وحتدث عن الإ

مرا�ض وذاع �سيته لنجاحه يف عمليات  من الأ

.
)13(

التوليد

 )HIPPOKRATES( ويبدو هيبوقراطي�ض

أبقراط، اأعظم اأطباء زمانه بل منازع يف  اأي ا

غريقية،  تلك الفرتة، وهو من مدينة كو�ض الإ

وذاعت �سهرته كثرياً حتى كان من بني مر�ساه 

ول  أزد�س������ري الأ )برديكا�������ض( ملك مقدونية، وا

مل������ك فار�ض. ويف عام 430 ق.م، ا�س������تدعته 

أثين������ة ليحاول وقف انت�س������ار الطاعون فيها،  ا

أربعة موؤلفات هي: احلكم،  وكتب يف الط������ب ا

دلة، وتنظيم التغذية، ور�س������الته يف جروح  والأ

أبقراط( ال�س������هرية،  أ�������ض. ومن بني حكم )ا الرا

تلك العب������ارة الذائعة ال�س������يت )الفن طويل، 

ولكن الوقت مير مر ال�سحاب(. 

بقراط باأنه حرر الطب  ويعود الف�سل لأ

ن روح الع�������رص  م������ن الدي������ن والفل�س������فة، لأ

الربيكلي�س������ي كانت تتمثل فيه اأو�سح متثيل، 

فقد كان وا�سع اخليال والطموح والواقعية، 

ويعرتف بقيم������ة الدين ولكن������ه يكافح لفهم 

أ�سا�ض العقل واملنطق. وي�رص على  العامل على ا

اأن العلج يجب اأن يقوم على �س������دة العناية 

بامللحظ������ة، وعل������ى ت�س������جيل كل حالة من 

احلالت وكل حقيقة من احلقائق ت�س������جيًل 

أبقراط عقيدة الأخلط  دقيقاً. وتع������ود اإىل ا

امل�س������هورة التي يقول فيها: اإن البدن يتكّون 

ن�سان  من الدم، والبلغم، وال�س������فراء، واإن الإ

ي�ستمتع بال�س������حة الكاملة اإذا امتزجت فيه 

مل  هذه العنا�رص بن�س������بها ال�سحيحة، واإن الأ

ين�س������اأ من نق�������ض بع�ض ه������ذه الأخلط اأو 

خرى.  أو انف�سالها عن الأخلط الأ زيادتها ا

أبق������راط مدى علقة هذه الأخلط  واأدرك ا

باملناخ والطعام، لذا كتب ر�س������الة موجزة يف 

ماكن وعلقتها بال�سحة  هوية واملياه والأ الأ

ن�س������ان اأن يعّر�ض  وفيها يقول: )يف و�س������ع الإ

أنه لن ي�س������يبه  نف�س������ه للربد وه������و واثق من ا

أو  كل ا من������ه �س������وء، اإل اإذا فعل ذلك بع������د الأ

الريا�سة.. ولي�ض من اخلري للج�سم األ يتعّر�ض 

 .
)14(

لربد ال�ستاء(

أبقراط  وتنزع ر�س������ائل )التنظي������م( عند ا

نحو الط������ب الوقائي، بدعوتها اإىل درا�س������ة 
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اأحوال الداء يف اأول ظهوره قبل اأن ي�ستفحل، 

واأن على الطبيب اأن يتنباأ ب�س������ري املر�ض من 

مرا�ض  وىل، ويقول: اإن معظم الأ مراحل������ه الأ

ت�س������ل اإىل مرحل������ة اإما تق�س������ي عليها واإما 

تق�سي على املري�ض نف�س������ه. ويتابع القول: 

اإن الطبيع������ة � اأي ق������وى اجل�س������م بنيته � هي 

أياً كان نوعه، واأن كل  اأهم علج لكل مر�ض ا

ما ي�س������تطيع الطبيب اأن يفعل������ه هو اأن يقلل 

أو يزيل العقب������ات القائمة يف طريق الدفاع  ا

وال�س������فاء الطبيعي������ني. ل������ذا ف������اإن الطريقة 

بقراطية لن ت�ستخدم العقاقري يف العلج  الأ

اإل قليًل، واأكر ما تعتمد عليه الهواء النقي، 

قم������اع، واملقيئ������ات، واحلق������ن ال�رصجية،  والأ

واحلجامة، والكمادات، واملراهم، والتدليك، 

أبقراط( اإىل النا�ض  واملياه املعدنية. وي�سدي )ا

هذه الن�س������يحة )ع�ض عي�سة �سحية تنُج من 

مرا�������ض، اإل اإذا انت�������رص الوباء يف البلد اأو  الأ

اأ�سابتك حادثة، واإذا مر�ست واتبعت نظاماً 

أت������اح لك ذلك  كل واحلي������اة ا �س������احلاً يف الأ

. وكثرياً ما كان 
)15( 

اأح�سن الفر�ض لل�س������فاء(

أبقراط( ين�سح بال�سوم اإذا �سمحت بذلك  )ا

نه ) كلم������ا اأكرنا من تغذية  قوة املري�������ض لأ

ج�س������ام املري�س������ة، زدنا بذلك تعر�س������ها  الأ

ن�س������ان يج������ب األ يتناول اإل  ذى.. واأن الإ للأ

وجبة واح������دة من الطعام يف اليوم اإذا كانت 

 .
)16(

معدته �سديدة اجلفاف(

اأما اجلراحة فكانت ل تزال من اخت�سا�ض 

طب������اء فقط. وقد وجدت يف متحف  كبار الأ

أثينة بع�������ض اأدوات اجلراحة مثل: امللقط،  ا

واملبا�سع، والنظارات الطبية التي ل تختلف 

يف جوهره������ا ع������ن اأمثالها امل�س������تحدثة يف 

أبقراط )يف الطب(  يام. ويف ر�س������الة ا هذه الأ

تعليمات مف�س������لة لتح�سري حجرة العمليات 

اجلراحية وتنظيم ما فيها من �سوء طبيعي 

و�س������ناعي، وتنظيف اليدين، والعناية باآلت 

اجلراح������ة وطريقة ا�س������تخدامها، ومو�س������ع 

املري�ض، وت�سميد اجلروح وما اإىل ذلك.  

أبقراط( على �س������اأن الأخلق  وقد اأكد )ا

أنه مل يكن طبيباً فح�سب، بل  يف الطب، ذلك ا

كان طبيباً ومدر�س������اً معاً، ورمبا كان الق�سم 

ال�س������هري الذي يعزى اإليه قد و�س������ع ل�سمان 

�س������تاذه، وم������ا زال هذا  ولء طالب الطب لأ

طباء  الق�س������م حتى ع�رصنا احلا�رص منرباً للأ

يف خمتل������ف عياداتهم، ومييناً لطلب كليات 

أثناء تخرجهم.  الطب يف جامعات العامل ا

ق�سم اأبقراط

وباأ�سكلبيو�ض  الطبيب  باأبوللون  أق�س������م  )ا

أ�س������هدها جميعاً  لهات، وا لهة والآ وبجميع الآ
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أنّفذ هذا الق�سم واأويف بهذا العهد  ، اأن ا
َّ
علي

أق�س������م اأن  ما تت�س������ع ل������ه قدرتي وحكمتي، وا

أع������دَّ اأ�رصته اأخوة يل، واأن اأعلمهم هذا الفن  ا

أتقا�س������ى  اإذا رغب������وا يف تعلمه، من غري اأن ا

أّلقن  ألزمه������م باتف������اق واأن ا أو ا منهم اأج������راً ا

الو�س������ايا والتعاليم ال�سفوية و�سائر التعاليم 

أ�س������تاذي وللتلميذ  أبناء ا بنائي وا خ������رى لأ الأ

أق�س������موا مي������ني الطبيب،  املتعاقدين الذين ا

حد �س������واهم، و�س������وف ا�ستخدم  أّلقنها لأ ول ا

�س������اعد املر�س������ى ح�س������ب مقدرتي  العلج لأ

أو لفعل  ذى ا وحكمتي، ولكن ل ا�ستخدمه للأ

أ�سقي اأحداً ال�سم اإذا ُطلب اإيلَّ اأن  ال�رص، ولن ا

أة �س������وفه  اأفعل هذا، وكذلك لن اأعطي امرا

�س������قاط جنينها، ولن ا�س������تعمل املب�سع ولو  لإ

كنت حمقاً يف ا�س������تعماله ملن ي�س������كو ح�ساة، 

بل اأتخلى عن مكاين ملن يحذقون هذا الفن، 

أياً كان، ف�س������اأدخله  واإذا دخلت بيت اإن�س������ان ا

مل�س������اعدة املر�سى، و�س������اأمتنع عن كل اإ�ساءة 

أو اأذى متعمد، و�ساأمتنع بوجه خا�ض  مق�سودة ا

أة، �سواء  أو اأي امرا عن ت�سويه ج�سم اأي رجل ا

رقاء، ومهما راأيت اأو  أو الأ حرار ا أكانوا من الأ ا

أثناء قيامي بفرو�ض مهنتي ويف  �س������معت يف ا

خ������ارج مهنتي يف خلل حديث������ي مع النا�ض، 

أف�س������يه،  اإذا كان مم������ا ل جتب اإذاعته، فلن ا

�سياء اأ�رصاراً مقد�سة،  و�س������اأعد اأمثال هذه الأ

فاإذا ما األزمت نف�س������ي باإطاعة هذا الق�سم 

ومل اأحن������ث فيه، فاإين اأرجو اأن ا�س������تهر مدى 

الدهر بني النا�ض جميعاً بحياتي وبفني، اأما 

اإذا نق�ست العهد وحنثت بالق�سم فليحل بي 

   .
)17(

عك�ض ذلك(

أبقراط اإىل هذا اأن من واجب  وي�س������يف ا

الطبيب اأن يحتفظ بح�سن مظهره اخلارجي، 

واأن ينظف ج�سمه ويتاأنق يف ملب�سه، ويجب 

علي������ه اأن يكون هادئاً على الدوام، واأن يبعث 

�سلوكه على الثقة والطمئنان يف نف�ض املري�ض 

ويجب عليه: 

)اأن يعنى مبراقبة نف�س������ه، واأل يقول اإل 

ما ه������و �رصوري، واإذا دخلت حجرة مري�ض، 

فتذكر طريقة جلو�س������ك، وك������ن حمتفظاً يف 

كلمك، معتنياً بهندامك، �رصيحاً حا�سماً يف 

اأقوال������ك، موجزاً يف حديث������ك.. ول تن�ض ما 

يجب اأن تكون عليه اأخلقك واأنت اإىل جانب 

فرا�ض املري�ض.. وا�سبط اأع�سابك، وازجر 

من يقلقك.. واأو�س������يك األ تق�س������و على اأهل 

املري�ض، واأن تراعي بعناية حال مري�س������ك 

أي�س������اً اأن تقدم خدماتك من  املادية، وعليك ا

ن توؤدي  غري اأجر، واإذا لحت لك فر�س������ة لأ

ن�سان غريب �ساقت به احلال، فقّدم  خدمة لإ
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أنه حيث يوجد حب  له معونتك كاملة، ذلك ا

النا�ض يوجد اأي�ساً حب الفن(. 

وعدا ذلك فاإن املناق�س������ات يف اجلمعية 

العام������ة، واملحاكمات يف املحاكم ال�س������عبية، 

واحلاج������ة املتزايدة اإىل القدرة على التفكري، 

فكار تعبرياً وا�س������حاً  واإىل التعب������ري ع������ن الأ

مقنعاً، جعلت النا�ض يف حاجة اإىل �سيء مل يكن 

معروفاً قبل بريكل�ض، ونعني بذلك الدرا�سة 

داب، واخلطابة، والعلوم،  العلي������ا املنظمة للآ

أ�س������اليب احلكم، وال�سيا�س������ة.  والفل�س������فة، وا

ولكن مثل هذه احلاج������ات مل تتوافر بتنظيم 

اجلامع������ات، بل توافرت بوج������ود طائفة من 

العلماء اجلوالني الذين ي�س������تاأجرون قاعات 

للمحا�������رصات يدّر�س������ون فيها ما ي�س������عونه 

للتعليم م������ن مناهج، وينتقلون من مدينة اإىل 

اأخرى ليعيدوا فيها هذه الدرا�سة. وكان عند 

أ�س������هر هوؤلء املعلمني بروتاغورا�ض  غريق ا الإ

يطلقون  واأ�سبحوا   )PROTAGORAS(

)ال�سف�س������طائيون(  لق������ب  أنف�س������هم  ا عل������ى 

احلكم������ة  معلم������و  اأي   )SOPHISTAI(
غريقية هو  )واملعن������ى احل������ريف للكلم������ة الإ

. وكان النا�ض يفهمون من 
)18(

املتخ�س�س������ون(

أ�س������تاذ  هذا اللفظ ما نفهمه نحن من لفظ )ا

جامع������ي( واأفلط������ون هو الذي ع������زا اإليهم 

تهمة )ال�سف�سطة( بغية املك�سب وهو الو�سف 

الذي ظل ل�س������قاً بهم اإىل يومنا هذا. وكان 

اجلمه������ور ميقت هوؤلء منذ بداية ظهورهم، 

ن ما كانوا يتقا�سونه من اأجر باهظ نظري  لأ

تدري�������ض املنطق والبلغ������ة مل يكن يطيقه اإل 

غنياء.  الأ

وكان املحور الرئي�سي عند بروتاغورا�ض 

يف التعليم، اأن يعلّم تلميذه التب�رص واحلذر 

يف ال�سوؤون العامة واخلا�سة، وح�سن تنظيم 

أو الكلم  �رصة، وفنون البلغ������ة ا املن������زل والأ

املقن������ع واملقدرة عل������ى فهم �س������وؤون الدولة 

. وكان من اأف�ساله الكثرية 
)19(

وح�سن اإدارتها

أ�س������ا�ض النحو وفق������ه اللغة عند  أنه و�س������ع ا ا

وروبي������ني، ويقول عنه اأفلطون، اإنه بحث  الأ

لفاظ،  يف الطريقة ال�س������حيحة ل�ستعمال الأ

�سماء اإىل مذكرة  أنه كان اأول من ق�ّس������م الأ وا

وموؤنث������ة وغري مذك������رة وغري موؤنث������ة، واأول 

فعال وحالتها )اإخبارية  أ�س������ماء الأ من ذكر ا

اأو �رصطية اإل������خ..( وكان بروتاغورا�ض يُعنى 

�س������ياء، ونعني  أك������ر مما يُعنى بالأ فكار ا بالأ

دراك والفهم  ح�سا�ض والإ فكار عملية الإ بالأ

ح�س������ا�ض  والتعب������ري باأكملها، وكان يرى اأن الإ

هو ال�س������بيل الوحيد اإىل املعرف������ة، وياأبى اأن 

أية حقيقة تعلو على العقل ول  يعرتف بوجود ا
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ن�سان عند بروتاغورا�ض  تدركها احلوا�ض. والإ

�س������ياء،  هو املقيا�ض الذي تُقا�ض به جميع الأ

�سياء الكائنة كائنة، واأن  فهو الذي يقرر اأن الأ

. وباإعلن 
)20(

�س������ياء غري الكائنة غري كائنة الأ

أ الب�س������يط من  بروتاغورا�������ض مثل هذا املبدا

ن�س������انية والن�س������بية، اأحدث ثورة  مب������ادئ الإ

عا�سفة يف ذلك الع�رص، واأخذت كل املبادئ 

املقد�س������ة واحلقائق التي ت�ستند اإىل الديانة 

واخلرافة تت�س������ّدع وتنهار، واأخذت الفردية 

بالظهور تدريجياً ووجدت �س������وتاً ينادي بها 

وفل�سفة توؤيدها. حيث اأخذ �سوت بروتاغورا�ض 

لهة  يعلو وين�سد يف كل مكان اإحلاده لوجود الآ

لهة فل�ست  وهو الذي قال: ) اأما من حيث الآ

أه������ي موج������ودة اأم ل، كما ل اأعلم لها  اأدري ا

أ�سياء كثرية تقف يف �سبيل هذه  �س������بهاً، وثمة ا

املعرفة، املو�س������وع غام�ض، وحياتنا الفانية 

ج������ل()��(. وارتاع������ت اجلمعية  ق�س������رية الأ

أثينة من ه������ذه العبارة التي تنذر  العامة يف ا

ب�رص م�س������تطري فقررت نف������ي بروتاغورا�ض، 

أبيهم اأن ي�س������لموا  ثينيون على بكرة ا أُمر الأ وا

كل ما ع�س������اه اأن يكون لديهم م������ن كتاباته، 

واأحرقت كتبه يف ال�س������وق العامة، ويقال اإن 

بروتاغورا�ض فر اإىل �سقلية.  

وبعد بروتاغورا�ض وا�سل غورغيا�ض الليونتيني 

)GORGIAS OF LEONTINI( ال������ذي 
ولد عام 483ق.م يف مدينة ليونتيني هذه الثورة 

التعليمي������ة، وكان اأحد الرج������ال الذين يجمعون 

غريق، واأخذ  بني الفل�سفة وال�سيا�سة يف بلد الإ

أينما حلَّ  يتنق������ل من مدينة اإىل مدين������ة، وي�رصح ا

ألفاظ ممتعة، وعبارات  آراءه باأ�سلوب خطابي، وا ا

من�سقة يف معناها ومبناها، متزنة اتزاناً دقيقاً 

أية �س������عوبة يف  بني ال�س������عر والنر، مل يجد معها ا

جذب الطلب اإليه يعر�سون عليه مئة مينا )كل 

مينا = 100 دراخمة( نظري منهجه الدرا�س������ي. 

وبعد اأن ا�س������تمتع بكرم كثري من الدول واأجورها 

األقى ع�سا الت�سيار يف ت�س������الية وبلغ من العمر 

نحو مئة وخم�ض �سنني. 

لي�س������ي من مدينة اإيلي�ض  اأما هيبيا�ض الأ

وكان  مدر�س������ة مبف������رده،  فك������ّون   )ELIS(

منوذج������اً للرجل املتع������دد املعارف، يف عامل مل 

تكن املعرفة فيه قد بلغت من الت�س������اع حداً 

يجعلها يف متناول اأكر من عقل واحد. فقد 

كان معلم الفلك، والريا�س������يات، والهند�سة، 

وال�س������عر، واملو�سيقى، واخلطابة. وكان يلقي 

دب والأخلق وال�سيا�س������ة،  حما�رصات يف الأ

غريقي  أ�سا�ض التاريخ الإ وكان موؤرخاً و�س������ع ا

أ�سماء  وتقوميه وت�سل�س������له، باأن جمع ثبتاً من ا

وملبية، وكان يعرف  لع������اب الأ الفائزين يف الأ
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من الفنون واحلرف عدداً كبرياً اأمكنه به اأن 

 .
)22(

ي�سنع ملب�سه واأدوات زينته بنف�سه

وا�س������رتك بع�ض الفل�س������فة يف مهاجمة 

ال�سف�س������طائيني فاتهمه������م �س������قراط، باأنهم 

ميّوه������ون اخلطاأ بزخ������رف املنطق ويقنعونه 

نهم يتقا�سون  بقوة البلغة، وكان يحتقرهم لأ

من النا�ض اأجوراً، وي�س������ّوغ جهله بالنحو باأنه 

مل يكن ي�ستطيع ح�سور منهج برودك�ض الذي 

يكلف خم�سني دراخمة، ويقول: اإن كل ما يف 

و�س������عه اأن يح�رص منهج الدراخمة الواحدة 

 .
)23(

ولي������ة الذي يقت�������رص على املب������ادىء الأ

ويقول فيهم: )اإن يف و�س������عنا اأن نت�رّصف يف 

اجلمال اأو يف احلكمة ت�رّصفاً �رصيفاً اأو غري 

�رصيف، فال�س������خ�ض اإذا باع جماله باملال اإىل 

كل راغ������ب يف �رصائه �س������ّماه النا�ض )عاهراً 

أما اإذا �س������ادق اإن�س������ان يعرف اإنه  ذك������راً(، ا

اإن�سان �رصيف جليل القدر يعجب به، ح�سبناه 

رجًل فطناً ح�سيفاً، والذين يبيعون احلكمة 

باملال لكل من يتقدم ل�رصائها ي�سميهم النا�ض 

�سف�سطائيني اأو )عاهري احلكمة ( اإذا �سح 

هذا التعبري، اأما من ي�ساحب �سخ�ساً يعرف 

أنه جدير ب�سحبته، ويعلمه كل ما يعرف من  ا

اخلري فاإنا ن�سفه باأنه ي�سطلع بالعمل الذي 

 .
)24(

يليق باملواطن ال�رصيف(

أر�س������طو هجومه عليهم، وعّرف  ووا�سل ا

ال�سف�س������طائي باأنه الرجل )الذي ل يحر�ض 

اإل على اأن يرى من وراء التظاهر باحلكمة 

( واتهم بروتاغورا�ض باأنه )يعد النا�ض بجعل 

  .
)25(

�سباب يبدو كاأنه اأح�سنها( أ الأ أ�سوا ا

ح������وال يف  الأ ب������كل  ال�سف�س������طائيني  اإن 

جمموعه������م يعّدون من العوام������ل التي كانت 

غري������ق باأن  ث������ر يف تاريخ الإ له������ا اأعظ������م الأ

اخرتعوا النحو واملنطق، ورفعوا من �ساأن فن 

أ�سكال احلوار، وعلّموا النا�ض  اجلدل، وحللوا ا

كيفية اكت�س������اف اخلطاأ املنطقي ومعاجلته، 

فكار  وا�س������تخدموا املنطق يف اللغة وزادوا الأ

و�سوحاً ودقًة، وي�رصوا انتقال املعرفة انتقالً 

�س������حيحاً دقيقاً، وجعلوا من النر �سورة من 

دب وال�س������عر وو�س������يلة للتعبري عن  �س������ور الأ

الفل�س������فة، وطبقوا التحليل على كل �س������يء، 

ورف�س������وا عظمة التقالي������د املتواترة التي ل 

توؤيده������ا �س������واهد احل�ض اأو منط������ق العقل، 

وكان لهم �ساأن كبري يف احلركة العقلية التي 

غريق القدمي  مر دي������ن الإ آخ������ر الأ حطمت ا

.
)26(

القائم على اخلرافة وال�سعوذة

أبرز علماء  اأما يف �ساأن املادة فنذكر من ا

ول مرة  غريق )دميقريط�ض( الذي ذكر ولأ الإ

يف التاري������خ ع������ام 460ق.م، اأن املادة تتكّون 
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م������ن ذرات ل ترى وهي دائمة الدوران حول 

نف�سها وحمورها. وكان والده من ذوي املكانة 

أثينة، و�سافر اإىل  املرموقة والراء العظيم يف ا

بلدان كثرية منها م�رص وبلد احلب�سة وبابل 

وفار�ض والهند، ويقول عن نف�سه: )لقد طفت 

�سياء،  أبعد الأ ر�ض للبحث عن ا معظم اأجزاء الأ

قطار، و�س������معت اإىل  جواء والأ وراأيت اأكر الأ

. ومن اأقواله: )اإن 
)27(

عدد كبري من املفكرين

ر�ض كلها وطن للرجل احلكيم ال�س������الح(  الأ

ووجه جهوده كلها اإىل الدر�ض والتفكري وقال: 

)اإن الك�سف عن برهان واحد يف الفل�سفة خري 

. ويذكر 
)28(

يل من احل�سول على عر�ض فار�ض

 DIOGENESE(    ديوجين�ض لريتيو�������ض

LAERTIUS(  ثبت������اً طوي������ًل من كتبه يف 

علوم الريا�سيات، والطبيعة، والفلك، والعلج 

 .
)29(

واملو�سيقى والفل�سفة،  والطب،  النف�سي، 

ويطلق عليه بع�ض معا�رصيه ا�س������م احلكمة 

)SOPHIA( نف�س������ها. ويرى دميقريط�ض: 

)اأن املعرف������ة احلق������ة ل �س������بيل اإليه������ا اإل 

بالبح������ث والتفكري، واأن اجلواه������ر الفردية 

الدقيق������ة التي تتكون منه������ا النف�ض هي اأكر 

اأجزاء اجل�سم نبل واأعظمها اإثارة للده�سة، 

والرجل العاقل ينمي فكره ويحرر نف�سه من 

النفعالت واخلراف������ات واملخاوف، ويبحث 

دراك عن ال�س������عادة العقلية التي  بالتاأمل والإ

يف متناول احلياة الب�رصية، وال�سعادة ل تن�ساأ 

ن�س������ان  من الطيبات اخلارجية، بل ينبغي للإ

اأن يتعّود على اأن يجد يف داخل نف�سه م�سادر 

متعته و�س������عادته، والثقافة خري من الغنى.. 

أو ث������روة اأن تّرجح العلم،  ول ت�س������تطيع قوة ا

وال�س������عادة تاأتي متقطعة، واللذائذ املادية ل 

ن�سان  ت�سبع �ساحبها اإل زمناً ق�سرياً، لكن الإ

ينال �رصوراً اأطول اإذا ح�سل على �سلم النف�ض 

و�سفائها، وعلى البهجة والعتدال وقدر من 

التنا�سب والنظام يف احلياة، وقوة اجل�سم ل 

أ�س������باب النبل اإل يف دواب النقل،  تكون من ا

ن�سان..  اأما قوة اخللق فهي �سبب النبل يف الإ

ن�س������ان اأن ي�س������عر بالعار اأمام  ومن واجب الإ

نف�س������ه اإذا فعل ال�رص اأكر مما ي�سعر به اأمام 

العامل كله(. 

وهك������ذا عا�������ض دميقريط�ض حت������ى بلغ 

من ال�س������ن مئة وت�س������عة اأعوام، بعد اأن �ساغ 

اأهم فر�س������ية من الفرو�ض العلمية، واأوجد 

للفل�س������فة نظاماً بعد اأن عف������ا الزمان على 

غريه من النظم التي ظلت تندد به. 
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كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

عبد الرحمن الكواكبي..

�سالمية مة الإ رجل البيان وداعية وحدة الأ

❁
د. فايز حداد

فكر متقد، و�س������عور زاخ������ر، دعا اأمته اإىل النهو�ض من �س������باتها العميق.. 

وحمل معها واأمامها �سعلة التحرر.. كان يف اأدبه �رصخة يف وجه اال�ستبداد.. 

أنواع الظلم والتع�سب، فهو ال�سخ�سية العربية  موؤمناً مب�س������تقبل اأمته.. يكره ا

ربع الك������رى التي �س������ادت يف زمانه وهي  القوي������ة التي جمعت التي������ارات االأ

�س������امي،  القومي������ة العربي������ة، النزعة االجتماعية والد�س������تورية، االنبعاث االإ

مة العربية بزوغ فجر جديد، وكانت حياته  التمدن الغربي. ف������كان مولده لاأ
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مته فكان  �سم�س������اً للفكر والكفاح، فعا�������ش لأ

من امل�س������لحني.. بل من زعماء امل�سلحني .. 

ونودي بالزعيم امل�سلح - وبال�سيد الفراتي- 

أبو ال�سعفاء(. وب� )ا

هو عبد الرحمن بن اأحمد بن م�س������عود 

الكواكبي.. ولد يف مدينة حلب يف 3 �س������وال 

�سنة 1271ه� _ املوافق ل�سنة 1854م، كان 

والده ال�سيخ اأحمد الكواكبي اأمني الفتوى يف 

حلب وكانت اأمه ال�سيدة عفيفة بنت م�سعود 

النقيب اأمني الفتوى يف اأنطاكية. ن�س������اأ عبد 

الرحمن الكواكبي يف اأ�رسة كرمية، ويف �س������ن 

أم������ه فكفلته خالته �س������فية  اخلام�س������ة فقد ا

وكان������ت من �س������هريات الن�س������اء يف مدينتها، 

فن�س������اأ حت������ت جن������اح رحمته������ا، وتنقل بني 

ولية  اأنطاكي������ة ومدينة حلب وتلقى علومه الأ

أ�س������اتذة متعددي������ن منهم والده  عل������ى اأيدي ا

ال�س������يخ اأحمد الذي كان يدر�ش يف املدر�سة 

الكوكبية. وعندما بلغ �س������ن ال�سباب كان قد 

أتق������ن لغات ثالث������ة وهي العربي������ة، الرتكية،  ا

والفار�س������ية ونهل من العلوم الدينية، وتلقى 

بع�ش العلوم الع�رسية يف ع�رسه. واإن ثقافته 

الكبرية ا�ستمدها من مطالعة الكتب العديدة 

الكث������رية واملتنوعة العل������وم. وعلى الرغم من 

أنه مل ينظم ال�س������عر فقد ا�س������تهر يف �س������بابه  ا

بيات ال�س������عرية ل�سعراء عّدة  بحفظ اآلف الأ

وكان يخ������ط يف دفاتره ق�س������ائد اأعجب بها 

وي�سنفها ح�سب مو�سوعها.

ومل������ا تويف والده ال�س������يخ اأحمد كان عبد 

الرحمن يف ميعة �سبابه، فا�سطر اإىل العمل 

أ منذ ذلك  يف �س������ن مبكرة م������ن عمره وب������دا

احل������ني مرحلة جدي������دة، امت������ازت باجلهاد 

والعمل ال������دوؤوب، حيث تنقل خللها ل� مدة 

داري������ة والعلمية،  غري قليلة يف املنا�س������ب الإ

وقام ببع�ض امل�س������اريع العمرانية وال�سناعية 

أن�س������اأ يف مدين������ة حل������ب جريدة  الهام������ة. وا

»ال�س������هباء« فاأقفلته������ا احلكوم������ة، وجريدة 

أ�س������ندت اإليه منا�سب  »العتدال« فعطلت وا

كثرية.. وهكذا انق�ست ال�سنني.

فبلغ الثائر عبد الرحمن الكواكبي معها 

�سن اخلم�سني، وهو ل يزال منطوياً على ذلك 

أبداً،  العزم امل�سطرم الذي يلتهب يف �سدره ا

والذي كاد يحرق كل جوارحه ل�سدة ما يلقى 

م������ن كبت ويعاين من ا�س������طهاد فُعني.. بعد 

دهر طويل نائباً �رصعياً يف ق�س������اء را�سيا.. 

وي�ستعد ملبارحة حلب اإىل مقر عمله.. ليجرب 

على مت�س������ية ما بقي من عم������ره يف العمل 
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الرتي������ب والعي�������ض الذليل.. 

ولكن تل������ك الليلة اأعلن عبد 

الرحمن الكواكبي اأمام ذويه 

أنه مب������ارح حلب �س������بيحة  ا

الي������وم التايل، ث������م لذ بهذه 

الغرف������ة العاري������ة لي�س������اهر 

امل�س������باح ال�س������احب ويتخذ 

على �سوئه املرتاق�ض قراراً 

اأن  علي������ه  وكان  خط������رياً.. 

يكت������م يف ال�س������باح ما قرر 

فودع اأطفال������ه مودعاً معهم 

قلبه وحنان������ه وحبه دون اأن 

يك������ون للدمعة مكان������اً على 

خده اإل اأن الدموع جا�س������ت 

يف �س������دره، ف�س������لبته كانت يف �سخ�سيته 

أنه  القوي������ة.. ومن ع������رف الكواكبي.. عرف ا

ا�ستهر بال�سلبة..

وقال قبل مغادرته حلب »رباه.. هل الدنيا 

اأ�س������يق من اأن تت�س������ع للقيا القل������وب الربيئة 

والنفو�ض الطاهرة«. فرحل وعلى ظن النا�ض 

أنه كان راحل  أنه ق�س������د را�س������يا.. واحلق ا ا

اإىل م�رص ورافقه ابنه الكبري ناظم، ف�س������افر 

�سكندرية ا�ستقبل  متخفياً وعندما و�س������ل الإ

عبد الرحمن ا�ستقبال الزعماء امل�سلحني.. 

فعكف على تبليغ ر�سالته يف احلرية والثورة. 

و�رصعان ما اأ�سدر كتابيه »طبائع ال�ستبداد« 

أم القرى«. و»ا

ول »طبائع ال�ستبداد«  وقال يف كتابه الأ

جاء يف املقدمة: ».. وم�سارع ال�ستبداد منها 

ما در�سته ومنها ما اقتب�سته، غري قا�سد بها 

ظاملا بعينه ول حكومة خم�س�سة، اإمنا اأردت 

بذل������ك تنبيه الغافلني مل������ورد الداء الدفني.. 

أنهم هم املت�سببون  ع�سى اأن يعرف ال�رصقيون ا
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غيار ول  مل������ا هم فيه، ف������ل يعتبون عل������ى الأ

قدار، ثم اأ�سفت اإليها بع�ض زيادات  على الأ

وحولته������ا اإىل هيئة ه������ذا الكتاب«. ويف هذا 

الكتاب الذي يعد ظه������وره بدء تطور جديد 

يف التفك������ري الجتماعي يف الب������لد العربية 

يعّرف عب������د الرحمن الكواكبي ال�س������تبداد 

باأنه: »�س������فقة احلكومة املطلقة العنان التي 

تت�������رّصف يف �س������وؤون الرعية كما ت�س������اء بل 

خ�سية ح�ساب ول عقاب«.

ويرى اأن ال�س������تبداد يف ال�سيا�سة نا�سئ 

�سل عن ال�س������تبداد يف الدين فبع�ض  يف الأ

دي������ان تره������ب النا�ض وتخيفه������م من قوة  الأ

جمهولة.. وتدفعهم اإىل اللتجاء لرجال الدين 

يتذللون لهم ويطلبون الرحمة واملغفرة على 

أيديهم. وامل�ستبدون يتبعون الطريقة نف�سها..  ا

فهم يرهبون النا�ض ويذلونهم حتى ل يجدوا 

�سبيًل للخل�ض من نف�سهم اإل التزلف لهم. 

�س������لم يف جوهره ل  وراأى الكواكب������ي اأن الإ

ينطب������ق عليه هذا الق������ول، ولكن دخل عليه 

من الف�س������اد ما دخل على غ������ريه.. فتفرقت 

�سلم جاء  كلمة امل�س������لمني وانق�س������موا.. فالإ

حمكماً لقواعد احلرية ال�سيا�س������ية املتو�سطة 

ر�ستقراطية. بني الدميقراطية والأ

لقد كان كتاب »طبائع ال�ستبداد« نتاجاً 

أم  أثر الفكر الناقد احلر، اأما كتابه »ا رفيعاً من ا

ول مرة يف حلب �سنة 1900م،  القرى« ن�رص لأ

قبل وفاته ب�س������نتني، وه������ذا الكتاب اإمنا هو 

حم�رص جل�سات موؤمتر اإ�سلمي عقد يف مكة 

أ�سباب تخلفهم  للتداول يف اأحوال امل�سلمني وا

�سلمية،  موؤمترين ل ميثلون جميع البلد الإ

فح�س������ب بل اإن بينهم مندوبني عن جاليات 

اإ�س������لمية من خمتلف مناطق العامل كرو�سيا 

أ�س������ندت الرئا�س������ة للع�سو  وبريطانيا. وقد ا

املكي كرمز من املوؤمتر اإل اأن الرئا�سة يجب 

أما اأمانة  اأن تك������ون م������ن اجلزيرة العربي������ة، ا

أ�سندت اإىل »ال�سيد الفراتي« وهو  ال�رص فقد ا

الكواكبي نف�سه.

واأول م������ا يلحظ������ه املوؤل������ف يف كتاب������ه 

ه������ذا.. اأن موؤمتره هذا ق������د انعقد فعًل اإل 

أنه كله من ن�س������ج اخليال.. ومن  اأن احلقيقة ا

اأطرف ملحظات املوؤلف يف و�س������ف الو�سع 

�س������لمية قوله: »اإّن الفتور  مة الإ احلا�رص للأ

اأو اخلمول ملزم للم�س������لمني يف جميع بقاع 

أينما وجدوا  ر�������ض، م������ن اأي قوم كان������وا وا الأ

أو ناحيت������ني يف اإقليم،  اإقليم������ني متجاورين ا

أو بيتني يف قرية، اأهل اأحدهما.. م�س������لمون  ا
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ولني  أه������ل الثاين غري م�س������لمني جن������د الأ وا

اأقل من غريهم ن�س������اطاً وانتظاماً يف جميع 

�س������وؤون حياتهم الفردية والعامة واأقل اتقاناً 

م������ن نظرائهم من كل فن و�س������نعة على كون 

امل�س������لمني ما يزال������ون يحتفظ������ون باأمهات 

مانة وال�س������جاعة  خلقية، كالأ الف�س������ائل الأ

وال�سخاء فما هو ال�رص يف ذلك؟.

اإّن ال�س������امي يرد هذا احلال اإىل ما �ساع 

بني امل�س������لمني من عقي������دة جربية، يوؤمن باأن 

كل ما يحدث بق�س������اء من اهلل ول راد لهذا 

الق�ساء وكذلك اإىل ما �ساع بني امل�سلمني من 

الزهد يف الدنيا والقناعة بالي�سري من الرزق. 

اأما القد�س������ي فيجد ال�سبب يف حتول احلكم 

م������ن نظ������ام دميقراطي ا�س������رتاكي اإىل نظام 

مة وطمع  احلك������م املطلق فتفرقت كلم������ة الأ

بها اأعداوؤها وتعر�س������ت للح������روب الداخلية 

واخلارجية معاً. ويرى احلكيم التون�س������ي اأن 

مراء امل�س������لمني  ال�س������بب هو جهل معظم الأ

املرتفني الذين �سلوا ال�سبيل.

ويرى الرومي اأن البلء ي�سدر عن فقدان 

احلري������ة وانعدام حما�س������بة احل������كام، وياأتي 

الكردي فريى ال�سبب يف تق�سري امل�سلمني يف 

أ�س�������ض احل�سارة والقوة.  العلوم املادية وهي ا

فغاين فيق������ول اإن الداء العام هو  ويتكل������م الأ

الفقر قائد كل �������رصور ورائد كل نح�ض، اأما 

نكليزي فيقول اإن الغرب مل يتو�سل اإىل ما  الإ

و�سل اإليه اإل بتدابري خا�سة مثل تخ�سي�ض 

�س������بوع للعطلة مما يتيح الجتماع  يوم يف الأ

أيام  بني النا�ض وعقد الندوات وتخ�س������ي�ض ا

لتخليد العظماء.. و.. اإلخ«.

وياأتي »العامل النجدي« فيبني اأن امل�سمني 

نهم اأهملوا تعاليم دينهم دون  ما تخلفوا اإل لأ

اأن نعرف مل������اذا اأهملوها ويتتابع النقا�ض يف 

جل�سات متعددة لينتهي الكواكبي يف ذلك كله 

�س������باب التي اأدت اإىل انهيار  اإىل تلخي�ض الأ

أنواع: امل�سلمني فاإذا بها ثلثة ا

- دينية - منها:

مة. 1- تاأثري عقدة اجلرب يف اأفكار الأ

2- تاأثري املزهدات يف ال�سعي والعمل.

3- تاأثري فنت اجلدل والعقائد الدينية.

4- اإدخ������ال بدع لي�س������ت م������ن الدين يف 

�سيء.

5- تهوين علة ال�سوفية من �ساأن الدين 

وجعلهم اإياه لهواً ولعباً.

6- اعتق������اد مناف������اة العلوم الو�س������فية 

�سلمي. والعقلية للدين الإ
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- �سيا�س������ية: تتجلى يف ال�ستبداد املطلق 

يف احلكم دون حتمل امل�س������وؤولية،  وحرمان 

نبهاء البلد من العون والت�س������جيع والتفاوت 

غنياء  الجتماعي، واإعطاء اأموال الفقراء للأ

حرار  مراء للأ بدلً من العك�ض ثم اإبع������اد الأ

�رصار، واأي�ساً ح�رص  وتقريبهم املت�سلقني والأ

ال�سيا�س������ي باجلباي������ة واجلندية  الهتم������ام 

فقط.

- اأخلقية وتلخ�ض يف:

- ال�ستغراق يف اجلهل والرتياح له.

- انح������لل الرابط������ة الديني������ة وفقدان 

الرتبية الأخلقية.

- فق������د القوة املالية ب�س������بب التهاون يف 

الزكاة والتباعد عن امل�س������ارحة وانتعا�ض يف 

ال�سوؤون العامة..

أم الق������رى« ثمرة يانعة من  فكان كتاب »ا

ثمار الفكر الباحث املنقب.. وانق�ست فرتة 

من الزمن كان عب������د الرحمن يكتب خللها 

ويخطب ويهدي اإىل �س������بل الر�س������اد واحلق، 

ثم خرج ي�س������وح اإىل �سواحل اأفريقيا ال�رصقية 

واجلنوبية.. ودخل اإىل احلب�سة و�سلطنة هرر 

آ�سيا اجلنوبية  وال�سومال وانتقل اإىل �سواحل ا

ودخل من �س������واحل املحيط الهندي اإىل بلد 

�سبه اجلزيرة العربية..

مراء و�س������يوخ القبائل ودر�ض  واجتمع بالأ

اأح������وال الب������لد القت�س������ادية والجتماعية 

وارحتل من هن������اك اإىل كرات�س������ي فبومباي 

ومنها اإىل جاوة و�س������واحل ال�سني اجلنوبية 

ثم اإىل م�س������قط فالتقى ب�س������ديقه »�سول«، 

يطايل وكي������ل اإيطاليا هناك فاأو�س������ى به  الإ

�س������فينة حربية اإيطالية وطافت به �س������واحل 

حمر  ب������لد العرب ال�رصقي������ة يف البح������ر الأ

و�س������واحل اأفريقيا حتى برنديزي يف اإيطاليا 

ومن هناك ع������اد الكواكبي اإىل م�رص وكانت 

غايت������ه يف رحلته الكربى اأن يرى وي�س������ف 

خرى، ما  أنباء الأمم الأ ويق�ض على اأمته من ا

ي�ساعد اأمته على النهو�ض من كبوتها، فحيل 

دون جمعه مذكراته ون�رصها على النا�ض.

ويف ظ������روف مريب������ة يف الرابع ع�رص من 

حزي������ران �س������نة 1902م كان عب������د الرحمن 

يتن������اول قهوته يف مقهى يل������در قرب حديقة 

زبكية بالقاهرة.. كعادته بعد الع�س������اء يف  الأ

دباء ولكنه ما كاد  �س������حبة عدد من كب������ار الأ

يحت�س������ي القهوة حتى اأح�ض باأمل �س������ديد يف 

اأمعائ������ه، فنه�ض وذه������ب اإىل منزله مع ولده 

أ  كاظم، وم������ا كاد يبلغ ول������ده البيت حتى بدا

ي�س������تفرغ ما يف اأح�س������ائه وهو ي�سكو من اأمله 
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الفظيع، وذهب كاظم ل�ستدعاء الطبيب وملا 

ليم  أباه قد مات، و�س������اع النباأ الأ ع������اد وجد ا

يف القاهرة وتوافد اأ�سحابه من بقاع الدنيا 

لت�س������ييعه اإىل مق������ربة باب الوزير يف �س������فح 

جبل املقطم حيث دفن هناك وبقي جثمانه 

اأربعني �س������نة ثم نق������ل اإىل مقربة يف �س������ارع 

ال�سداقة العفيفي )خا�سة ببع�ض امل�ساهري( 

ونق�ض على قربه بيتان حلافظ اإبراهيم قال 

فيهما:

هنا رجل الدنيا، هنا مهبط التقى

هنا خري مظلوم.. هنا خري كاتب

و�سلموا الكتاب  اأم  واق���راأوا  قفوا 

الكواكبي ق��رب  القرب  فهذا  عليه 

�س������لح..  فمات رج������ل البيان وزعيم الإ

بعي������داً ع������ن اأحبته وع������ن اأ�س������حابه وظلت 

روح������ه تقول قوله »لقد كانت الدنيا اأ�س������يق 

من اأن تت�س������ع للقيا القلوب الربيئة والنفو�ض 

الطاهرة«.

¥µ
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يقاظ احلياة يف ج�سد املعنى اإذا مل جتِريف  أية فر�س������ة لإ ل يبدو اأن هناك ا

عروقه و�رشايينه روح اللغة ودمها؛ كما اأن اللغة ل ميكن لها اأن تغدو و�س������يلة 

تعبري اإذا مل تتمكن كلماتها من اإيقاظ املعنى واإعادة �سخه يف تراكيبها املولودة 

من جديد والتي ل تاأتي يف مرايا التلقي على هيئة واحدة.. فهي حني متتثل 

لطريق������ة درايل تاأتي مبالمح ميكن اأن يتلم�س������ها َمْن انطفاأ يف عينيه �س������وء 

أو �س������اعر ت�ست�سلم ملوهبته  أو روائي ا الب�رش.. وحني تتوالد من ب�س������رية قا�ّص ا

مارات العربية. ناقد وكاتب �سوري مقيم يف دولة الإ

العمل الفني: الفنان مطيع علي. 

❁
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مرايا اللغة و�صور املعنى

❁
اأحمد ح�سني حميدان
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�ر�ؤاه ليك�سف عربها عن مفاتن �سحر املعنى 

املختبىء حتت رمو�������ش تعابريها التي تومئ 

يحاء حيناً �تق������ول بالرمز حيناً.. �حيناً  بالإ

حم������ر احلار  ت�������ّرح باللون فت�س������تخدم الأ

للمطالبة بالنتباه �التوقف، �ت�ستخدم اإ�سارة 

�سغر.. �اإذا  كرب �الأ ) < . > ( للتعبري عن الأ

قرار  كان مبق������د�ر هذه اللغة الريا�س������ية الإ

م������ع رموزها �اإ�س������اراتها على نح������و تباديل 

ب������اأن: )5×6=6×5= 15+15( �بلوغ حقيقة 

�اح������دة منه������ا هي الع������دد )30( ف������اإن هذا 

خرى  لميكن اأن ي�ستقيم يف �سياقات اللغة الأ

ن�سانية  ال�ساعية اإىل جت�سيد حقائق العلوم الإ

�الطبيعية الت������ي ل تقوم على التجريد �من 

�س������منها الن�ش اللغوي الفل�س������في �ال�ردي 

بداع فيه  �ال�س������عري الذي تنه�ش �ر�ح الإ

بلوغ معامل جديدة غري معهودة �هو ما يتطلب 

منه جمافاة احلقائق ال�س������ابقة �خيانتها كي 

ل يقع يف التكرار �مي�سي حثيثاً اإىل اإيقاظ 

خرى التي ل  املعنى الغايف عل������ى مالحمه الأ

ميكن بلوغها اإّل بلغة مفتوحة على جماهيل 

بداع �على خمبوئها غري امل�ستدرك بعد..  الإ

• اللغة وم�ستوياتها املتعددة:
بداعية وجهاتها  اأطياف املع���اين الإ

خرى الأ

بعيداً عن احلقيقة الريا�س������ية �س������كلت 

ن�س������انية لذاتها قواماً  احلقيقة اجلمالية �الإ

خمتلفاً متيزت عربه بعدم �س������مولية �سماتها 

أو لون  ومميزاته������ا وع������دم ثباتها يف �س������كل ا

اأوجه������ة اإىل حد ذهبت يف �س������اأوه الفل�س������فة 

الفرن�سية اإىل القول باأن مبنى هذه احلقيقة 

ومعناها قبل جبال البرينيه يختلف عما هو 

علي������ه بعد جبال البرينيه.. ويف تاأملنا اإىل ما 

تفرزه احلياة الثقافية العربية وغري الثقافية 

�سنجد اختلف مظاهر هذه احلقيقة حتى 

لو نحّينا جانباً جبال البرينيه كحاجز طبيعي 

قائم بني �س������عب واآخر.. فنح������ن رغم كل ما 

يوؤكده ال�سوت العربي فينا من وحدة التاريخ 

واللغة وامل�س������ري ظل������ت احلقيق������ة الثقافية 

أبعد ما تكون عن  والفكرية والفنية و�ستبقى ا

حادي������ة.. من بوتقة  احلقيقة الريا�س������ية الأ

هذا التباي������ن تنوعت املواقف حيال �س������لح 

احلديبية وتعار�ست لحقاً مواقف ابن ر�سد 

م������ام الغزايل وجنم عن هذا التعار�ض  مع الإ

والتعار�ض امل�س������اد اإزاء املنجز الفل�س������في: 

تهافت الفل�س������فة وتهافت التهافت.. وعلى 

ن�ساين مب�ستوياته املتعددة ل تبدو  ال�سعيد الإ

أو مت�سابهة  املواقف ذاتها متماثلة من احلياة ا

أي�ساً.. لذلك  منها وكذلك املوقف من املوت ا

جن������د التعبري عنهم������ا لي�ض واح������داً.. فكما 

ن�سان يف بع�سه �سغوًفا باحلياة، خائفاً من  الإ

خر  اأن تت�رصب منه وتغادره، ففي بع�س������ه الآ

يذهب اإىل نق�ض ذل������ك ليحقق ما هو اأغلى 
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خر  من احلياة من وجهة نظره املتباينة مع الآ

املتم�سك بها.. والتباين كماهو ماثل بني هذا 

البع�ض وذاك لي�ض بني ال�سخ�سيات العادية 

ب������ل بني ال�سخ�س������يات الثقافية  والثقافية؛ 

نف�سها.. فل ميكن اعتبار كراهية حّنا مينه 

للحي������اة الطويلة واعتبارها م�س������در �س������اأم، 

مت�س������ابهة ومتماثلة مع كراهية خليل حاوي 

عداء  للحياة يف ظل اجتياح بريوت من قبل الأ

ال�س������هاينة واإقدامه على النتحار احتجاجاً 

على ذل������ك.. كما ل ميكن جتاهل امل�س������افة 

القائم������ة بني نظ������رة الكثريين من ال�س������عراء 

العرب للقم������ر � مثًل � واعتبارهم له مرادفاً 

جلمال احلبيبة و�رصيكاً لل�س������هاد يف ملكوت 

�س������حرها وبني روؤي������ة حمم������ود دروي�ض التي 

تعترب القمر �ساهد زور وخائناً ي�ستحق القتل 

بعدما غادر الليل خل�سة ودون جميء اخلل�ض 

الفل�س������طيني.. ول ميكن اأي�ساً و�سع �سهيد 

الكلمة القائلة : �ساأحمل روحي على راحتي 

ألق������ي به������ا يف مهاوي الردى، على �س������طر  وا

خرى املهادنة  واحد مع �س������احب الكلم������ة الأ

للحتلل واملتعاي�س������ة معه.. اإذاً ثمة م�سافة 

بني موقف واآخر يتعلق بالعديد من الق�سايا 

احلياتية وم�سائلها الفكرية والقَيمية املتعددة 

التي تنتفي عنها ال�سفة الريا�سية وحقيقتها 

املح�سومة التي ل تقبل اجلدل حيث تتجلى 

خرى  يف مظهرها وجوهرها تلك احلقيقة الأ

ن�سانية وفنونها املختلفة  الكامنة يف العلوم الإ

التي ل تركن يف خل�س������اتها اإىل م�س������لمات 

نهائية والت������ي تاأخذ نتائجها منحى ن�س������بياً 

ل تبلغ فيه حد ال�س������مولية والتعميم باعتبار 

الفني������ة واجلمالية  اأن روؤاه������ا وخ�سو�س������اً 

تقوم عل������ى التذوق الذي من طبيعته التباين 

والتعدد وعدم التوافق والتطابق.. واإل ماذا 

نف�رص خروج ال�س������اعر اللبناين ال�سهري �سعيد 

عقل عن راأي الكثريين يف قوله عن �ساعرية 

أبيات لي�ض اإّل.!.  املتنبي باأنها تكمن يف ب�سع ا

وكذلك قول ال�ساعر امل�رصي املعروف �سلح 

أ كل �سعر املتنبي وخرج  عبد ال�سبور باأنه قرا

منه �سفر اليدين بل فائدة.!!. وماذا ميكن 

اأن ن�ستخل�ض من اإ�سادة العديد من ال�سعراء 

الع������رب بتنظ������ري اأدوني�ض ال�س������عري وتراجع 

�سادة واختلف مواقفهم حول  ن�سبة هذه الإ

جمالية كتاباته ال�سعرية؟!.. اإن الختلف يف 

املواقف وعدم اجنرارها اإىل �س������فة اأحادية 

كلية وجمعية يف ا�ستقراء ما ي�سي به خمزون 

ال�س������ياق اللغوي يف خزائن املعنى وتذوق ما 

توم�ض تراكيبه من �س������ور فني������ة يوؤكد على 

تعدد وجوه احلقيقة اجلمالية وخل�س������اتها 

الفكرية ال�س������اعية اإىل التعبري عن الن�س������اط 

الذهن������ي والعقل������ي وم������ا ينتجه م������ن منجز 

أ�سا�س������اً على التنوع والتناق�ض  اإبداعي يقوم ا

والخت������لف.. ويف ه������ذا ال�س������دد يذه������ب 
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أندريه جيد بعيداً يف قوله : اإن عظمة  ا

ن�سان تكمن يف كونه كائناً متناق�ساً  الإ

ن�س������انية  وهو م������ا يجع������ل املواقف الإ

اأقرب اإىل احلقيق������ة الفكرية والفنية 

الغنية باأطيافها املتعددة من احلقيقة 

حادية املجردة.. وهو ما  الريا�سية الأ

�س������يدفعنا اإىل القول باأنه لي�ض ثمة ما 

خر  يربر عدم قبول ال������راأي والراأي الآ

املختلف مع مزاجنا الفكري واملتعار�ض 

م������ع تذوقن������ا الفني واجلم������ايل.. فل 

فكار والنظريات الو�سعية..  ع�سمة للأ

ي ن�ض اإبداعي �س������عري اأو  ول كمال لأ

�رصدي.. ول �س������نمية لكاتب اأو مفكٍر 

أديٍب اأمام النقد املو�سوعي العميق  أو ا ا

بداعي حقه  الذي يعطي للمنج������ز الإ

أبعاده ومراميه كما يعطي ملبدع هذا  وا

املنجز مكانته احلقيقية اللئقة.. من 

مام ال�س������افعي  خلل هذا الفحوى نقارب الإ

يف مقولته ال�س������هرية: راأيي �س������واب يحتمل 

اخلطاأ وراأي غريي خطاأ يحتمل ال�سواب.. 

أي�ساً نتفهم مقولة  ومن خلل هذا الفحوى ا

اأدوني�ض التي ي�س������ري فيه������ا اإىل اأن جماهريية 

نزار قباين حجبت عن جتربته ال�سعرية النقد 

أو  أّل يرتاجع النقد ا احلقيقي والعميق اآملني ا

أنهم  أدباء و�سعراء اآخرين طاملا ا ينكفئ اأمام ا

لي�سوا قدي�س������ني وطاملا اأن ن�سو�سهم لي�ست 

كتباً �سماوية منزلة..    

• جنو�سة اللغة:
ذكورة ال�رشد واأنوثته

ما زال ال�رصد باأنواعه مثار جدل و�سيبقى 

�س������باب فنية تتعل������ق بطرائق  كذل������ك لي�ض لأ

أو ذاك بل  بداعي ا ح�سوره يف هذا اجلن�ض الإ

�سباب اأخرى تتعلق بجن�ض ال�رصد نف�سه كما  لأ

أي�ساً.. فهل ثمة جن�ض  تتعلق بن�سبه ال�رصعي ا

أة ابتكرته باعتبارها رمز  لل�رصد.. هل ثمة امرا

أم ثمة رجل  اخل�س������وبة على مر التاريخ؟.. ا
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باعتباره َمْن يُنْ�َسُب اإليه مبتدى الفعل والقول 

أربابها باأن  وم������ن تنحاز اإليه اللغة بعد اإقرار ا

التذكري فيها اأقوى من التاأنيث؟!.. 

يب������دو اأن بع�������ض امل�س������تغلني يف حقول 

ال�������رصد.. وخ�سو�س������اً املجتهدين منهم ممن 

آثر  ذه������ب اإىل ا�س������تقراء خفاي������اه احلكائية ا

التوفيق يف اإقرار جنو�سة ال�رصد اإىل الذكورة 

نوث������ة مع������اً.. فاأرج������ع ال�������رصد احلكائي  والأ

نوثة، وال�رصد احلكائي املكتوب  ال�س������فهي للأ

وامل������دون اإىل الذكورة.. اأما ال�رصد ب�س������فته 

ال�س������مولية لكل فنون القول فقد مت ت�سنيف 

أة � الكاتبة، ال�س������اعرة � حتت  م������ا تقدمه املرا

دب الن�سوي يف حني اأن ما يقدمه  م�سمى الأ

الرج������ل � الكات������ب، ال�س������اعر.. بق������ي بدون 

�سارة اإىل اأي ت�سنيف اأو جتني�ض وقد يقول  الإ

أ�س������بقية املدون  قائل اإن مرّد ذلك يعود اإىل ا

نثوي لذلك وجبت  ال�رصدي الذكوري على الأ

�س������ارة على اللحق ولي�ض على ال�سابق..  الإ

وق������د يتحم�ض اآخر يف القول: باأن ت�س������نيف 

دب الن�س������وي ياأتي للتاأكيد  أة بالأ كتابات املرا

على ح�س������ور كلمتها بعدما حلق بها دهوراً 

من التع�سف و الغياب.. ومهما يكن من اأمر 

فاإن هذه الطروحات و�س������واها ل ميكن لها 

اأن تطل������ق حكماً عاماً قاطع������اً يَُجّن�ض ال�رصد 

أّن هذه الطروحات  نوثة.. كما ا أو الأ بالذكورة ا

ل متلك اأجوبة نهائي������ة على ما اقرتفته من 

مواق������ف وعلى ما تو�س������لت اإلي������ه من نتائج 

واأحكام ميكن لها اأن ت�سمد اأمام العديد من 

�سباب املو�سوعية التي  �سئلة الباحثة يف الأ الأ

اأرجع ب�سببها ن�سب ال�رصد احلكائي ال�سفهي 

نوث������ة بينم������ا ال�رصد املكت������وب واملدون مت  للأ

ن�س������به للذك������ورة.. ولنا يف هذا ال�س������ياق اأن 

مية التعليمية  نت�س������اءل اإن كان مرّد ذلك للأ

نوث������ة دون الذك������ورة اأم خجل  املل�س������قة بالأ

الن�س������اء و�س������عفهن هو امل������ربر؟.. واإذا كانت 

�سهرزاد � اأم احلكاية العربية � هي املق�سودة 

بهذا ال�رصد احلكائي ال�سفهي فمن يدري اأن 

�س������هرزاد برمتها هي �س������نيعة خميلة ذكورية 

باعتبار اأن �س������هرزاد يف بعدها الرمزي متثل 

الطبقة ال�سعبية الدنيا الناقمة على �سهريار 

و�س������لطته امل�س������تبدة القمعية وبالتايل ت�سبح 

نوثة يف �س������ياق ذلك جم������رد قناع للذكورة  الأ

الت������ي بيدها مقاليد خط������اب ال�رصد وبذلك 

أ�سا�سها اإىل  تتحول مو�سوعة اجلنو�س������ة من ا

لعبة �رصدية تتحايل على عني الرقيب وهو ما 

وىل  �سيعيد ال�سوؤال مرة اأخرى اإىل اأدراجه الأ

ليتم ال�ستف�سار به من جديد: َمْن هو �سانع 

�س������هريار.. وم������ن جمري الكلم على ل�س������ان 
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�سهرزاد.. وبالتايل من هو الراوي احلقيقي 

و�سانع املنت احلكائي ال�سهرزادي على مدار 

األف ليلة وليل������ة.؟. واإذا كانت حكايات األف 

ليلة وليلة جاءت يف �سياق حماولة تدفع قتل 

نوثة فاإن ذلك  وت�سلط الذكورة العليا على الأ

أّل يغم�ض العني على ن�سف احلقيقة  يجب ا

خر والذي يتمثل بقتل وت�س������لط �س������هريار  الآ

أبناء الذكورة  بناء جن�سه من ا وذكورته العليا لأ

الدنيا والعامة وهو م������ا جاءت عليه املدونة 

ال�رصدية العربية لحقاً ول اأدري ملاذا مل يتزامن 

أو يلحق بها على اأقل  مع الليايل ال�سهرزادية ا

تقدير… واإذا كان الراوي احلقيقي للحكاية 

ال�س������هرزادية قد غ�ض الطرف عن الذكورة 

نوثة ممثلة  العامة وعن �س������عفها معت������رباً الأ

�سعف التي  ن�سب والأ ب�سهرزاد هي احللقة الأ

يليق تقدميها كقربان لل�س������لطة ال�سهريارية 

ف������اإن �س������ليلتها من بنات جن�س������ها مل ينجني 

�س������عف حتى بعد  من ذلك وبقني احللقة الأ

امتلكهن زمام احلكاية و�سياقاتها املختلفة 

لذلك مل ترتدد غادة ال�س������مان من التعبري عن 

يديولوجيا  دب حني يتزيا بالأ ا�ستهجانها للأ

كم������ا عربت الكاتبة �س������مر يزبك عن خيبتها 

نها  وع������دم ارتياحها من الذك������ورة الواثقة لأ

تلغ������ي كل م������ا حوله������ا يف حني اأن القا�س������ة 

الدكتورة هيفاء البيطار مل متل من مهاجمتها 

للنظ������رة الذكوري������ة الجتماعي������ة والثقافية 

أة على ال�س������عيد  املتعالية الت������ي تنظر للمرا

بداعي نظرة دونية ويبدو اأن  ال�س������لوكي والإ

جتيري اأي منجز اإبداعي ن�سوي متميز ل�سالح 

جناز احلقيقي ولي�ض  كاتب ما ين�سب اإليه الإ

لكاتبته ي�س������ب يف هذا الجتاه الذي ي�س������ع 

أنوثة ال�رصد وجودته يف دائرة ال�سك وقف�ض  ا

التهام ويب������دو اأن فريقاً لي�������ض بالقليل من 

الكاتبات العربيات قد اأح�س�سن بهذا ال�سك 

وبه������ذه الدونية املتاأتية من نظرة الكتاب اإىل 

بداعية لذل������ك جاءت مواقف  مقدرته������ن الإ

معظمهن راف�س������ة ان�س������واء ما كتبنه حتت 

دب الن�س������وي كي ل يكون التمييز  م�سمى الأ

بني كتابة واأخرى م�س������تمد من جن�ض الكاتب 

أذك������ر على �س������بيل املث������ال ل احل�رص مدى  وا

أملّ بال�ساعرة  �س������ى الذي ا الغ�س������ب املفعم بالأ

الروائية اأحلم م�ستغامني حني بلغها التهام 

َع  يف روايتها اللفتة ذاكرة اجل�سد بعدما و�سِ

ال�س������اعر نزار قباين تارًة وال�س������اعر �سعدي 

يو�س������ف تارًة اأخرى خلف اإجنازها احلقيقي 

وقامت هي نف�س������ها باإيراد ذلك عرب مداخلة 

أة والكتاب������ة( التي انعقدت يف  يف ندوة )املرا

مدين������ة الرباط يف املغ������رب يف حزيران عام 
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)2000( اأكدت من خلله������ا اأن رواية ذاكرة 

حد �سواها  اجل�س������د هي كاتبتها ولي�س������ت لأ

وعرّبت مبرارة عن عدم الثقة القائمة حتى 

أة العربية املبدعة وت�ساءلت  ن بقدرات املرا الآ

اإن كانت ت�ستحق هذا اجلزاء بعد اختيارها 

للغة العربي������ة وعاًء �رصدياً لن�س������ها الروائي 

ورف�س������ها الكتاب������ة باللغة الفرن�س������ية التي 

جتيدها ككاتبة جزائري������ة وقالت اإذا مل اأكن 

أنا كاتبة ذاكرة اجل�س������د فمن كتب يل بعدئٍذ  ا

فو�سى احلوا�ض وعابر �رصير؟!..

جوهر القول: ثمة �س������كوك يبديها كاتب 

عربي من هنا واآخر من هناك مب�س������داقية 

اأي كتاب������ة اإبداعية متميزة ورفيعة امل�س������توى 

اإذا م������ا جاءت من�س������وبة اإىل قلم ن�س������وي مع 

اأن فنون ال�������رصد املختلفة ل تاأخذ م�رصوعية 

وجودها من جن�ض كاتبها ول ينحدر ن�س������بها 

بداع  نوثة قدر ات�سالها بالإ أو الأ اإىل الذكورة ا

طلق.. ول �سيء عداه على الإ

• الروح واجل�سد كمعادل لغوي
 التعبريية املتعددة.. وتكاثر اآخر للمعنى

ن�سان على يد املوت اخلفية  منذ انتباه الإ

وهي متتد لت�س������كت خفقة القلب يف �سدره 

وتقطف منه ورد نب�س������ها انحاز اإىل احلياة 

وغنى لها وهو يتطلع اإىل �سجرة اخللود علّها 

تلقي عليه من مفات������ن ثمرها ما يبطل فعل 

امل������وت يف بقائه نا�س������داً التخل�ض من الفقد 

والغياب.. 

أيامنا وهو يتاأمل  منذ ذلك احل������ني واإىل ا

أملّ باأبيه  آيات الن�������ض الديني التي حتكي ما ا ا

حني اقرتب اإىل �س������جرة البقاء املحرمة على 

الوجود املوؤقت.. ومنذ ذلك احلني وهو يفكر 

مبكن������ون احلياة واملوت وكي������ف ميكن له اأن 

ي�سلح ذات البني مع الدائم لينزع به املوؤقت 

عن بقائه ويو�سله بالدائم اخلالد ويف �سبيل 

فعال  قوال والأ ذلك قدم العديد العديد من الأ

أ�ساد  والن�سو�ض املقروءة وامل�سموعة واملرئية ا

أر�سل  أ�ساطريه واإبداعاته املختلفة التي ا فيها ا

من خللها اأكر م������ن جلجام�ض ليبحث عن 

ع�س������بة احلياة الدائمة الت������ي ما انفكت عن 

ال�سياع والفقدان والتي ما فتئت تفي�ض يف 

غيابها كما تفي�ض معانيها على ال�س������تيعاب 

يف اأي تعبري.. !.. 

فم������رة هي يف اجل�س������د ا�س������تمرار نب�ض 

القلب وم������رة هي يف روح العي�������ض والوجود 

احلرية وال�سعادة وحتقيق الذات ومرة ثالثة 

ث������ر الباقي اخلالد ال������ذي ل يكتنفه  هي الأ

الغياب.. ويفي�ض معنى احلياة يف مرة رابعة 

أبعاداً خمتلفة  وخام�س������ة وياأخذ م�س������ارب وا
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مر خمتلفاً يف معنى  ومتعددة.. ول يب������دو الأ

خر ويهيم مت�رصباً  امل������وت الذي يفي�ض هو الآ

من اأي خل�س������ة ميتثل اإليها ب�سورة نهائية 

فيبق������ى التباين ه������و امل������وازي الوحيد لغنى 

احلياة واملوت وتكاثر املعنى يف كليهما والذي 

آخ������ر يف الرتاكيب التعبريية  ي�س������حبه تكاثر ا

كبني������ان لغوي مت�س������ّكل ل�س������تيعاب اجلديد 

الق������ادم م������ن الرح������م املعريف ال�ستك�س������ايف 

أو تلك  وحني يفي�ض املعنى به������ذه الطريقة ا

على البناء اللغوي ال�سابق تتحرك العبارات 

وتتاأه������ب لتق������دمي تعابري وتراكي������ب حمدثة 

حاطة بوافد املعنى كي تتخل�ض من ال�سك  للإ

بدقة تعابريه������ا ورحابة اأفقه������ا.. ويبدو اأن 

مقولة النفري: كلما ات�س������عت الروؤية �ساقت 

العبارة تف�س������ح ع������ن ذلك ب�س������ورة بليغة.. 

وات�س������اع الروؤية يف هذا ال�سياق ياأتي مرادفاً 

للمعن������ى الفيا�������ض واملتعدد الذي ي�س������عب 

أو  القب�ض عليه متلب�س������اً بتف�س������ري اأح������ادي ا

بق�س������دية حمددة ونقوى على القول هنا: اإن 

ه������ذه التعددية وهذا التكاثر يف املعنى ناجم 

عن قراءة متباينة لفحوى احلياة وجوهرها 

مزجة  كما ه������و تباين للوعي واخت������لف للأ

�س������ياء عند اأ�سحاب الروؤية من  يف تذوق الأ

أدباء وفل�س������فة وعلماء ومفكرين واإّل كيف  ا

أرن�ست همنغواي  ميكن اأن نوائم بني انتحار ا

وع�س������ق نيكو�ض كازنتزاكي للحياة من خلل 

ما اأودعه يف �سخ�سيته املثرية »زوربا«؟.. بل 

كي������ف ميكن اأن نوائم ب������ني انتحار همنغواي 

وبني انتحار ال�س������اعر املعروف خليل حاوي 

الذي �ساق ج�س������ده على احتجاجه ورف�سه 

�رصائيل������ي اإّبان اجتياحه بريوت  للحتلل الإ

و�س������اأمه من حالة ال�س������عف العربي املزمنة 

ف�س������اء اخلروج عن اأبجدية اجل�س������د وقدم 

رف�س������ه ملا يجري بكتابة ال������روح التي ارتقى 

بها اأكر ال�س������اعر الفل�س������طيني عبد الرحيم 

ألغى عربها امل�س������افة بني مواقفه  حمم������ود و ا

وبني الق�سيدة التي كتب فيها:

���س��اأح��م��ل روح�����ي ع��ل��ى راح��ت��ي

واأل���ق���ي ب��ه��ا يف م���ه���اوي ال����ردى

ف�����اإم�����ا ح����ي����اة ت�������رش ال�������س���دي���ق  

واإم���������ا مم������ات ي���غ���ي���ظ ال���ع���دى 

ثم م�سى ب�س������جاعة اإىل �س������احة القتال 

ليعانق فل�س������طني بعدما ا�ستعادها من البعد  

والغياب م�س������بًل عليها جفون ال�ست�سهاد.. 

وهو ما يذكرنا ب�س������ورة من ال�سور بخطاب 

نيكو�ض كازنتزاكي القائل لي�س������وع يف روايته 

ع������داء«: لن تقوم م������ن املوت اإّل  خوة الأ »الأ

ومعك اليونان.. واإذا كان������ت تراتبية احلياة 
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و تكراره������ا قد دفعت الروائي حنا مينه اإىل 

الق������ول يف اأكر من حوار اإنه ل يحب احلياة 

الطويلة اململّة واإنه ينتظر املوت فاإن ال�ساعر 

حممود دروي�������ض طالب امل������وت يف جداريته 

النتظ������ار كي يكمل م�س������اريعه املوؤجلة.. يف 

حني اأن ال�س������اعر عبد الوهاب البياتي عرّب 

ب�س������عور من يح�ّض باقرتاب النهاية قائًل يف 

اآخر احلوارات التي اأجريت معه يف دم�سق: 

أنا  اأح�ّض باملوت يقرتب من������ي رويداً رويداً وا

أنتظره بل خوف..  ا

لكن قا�س������اً جمتهداً اأ�رصه البعد وال�سفر 

مثل حممد ب�س������ام �رصميني مل ي�س������تطع اإبعاد 

هذا اخلوف عن قلبه امل�س������تعل �س������وقاً وعن 

حبة فهم�ض متو�سًل  روحه الهائمة يف اأيك الأ

أ�س������طر اللغ������ة يف جمموعته  م������ه على اأول ا لأ

)اأحلم �س������ني الت�س������ويف( الفائ������زة بجائزة 

�سعاد ال�س������باح: اأمي لمتوتي اأرجوك.. فرّد 

عليه القا�ض الدوؤوب ب�س������ار خليلي مفتتحاً 

جمموعته املميزة )حليب حلب( بالقول: اإىل 

حلب مادام ترابها �سيحتويني.. اإىل احلبيب 

يعود املحبوب.. 

اإنه������ا لغة احلياة التي تف�س������ح مبراياها 

عن األف معنى ومعنى عند كل قراءة عميقة 

ومتباينة ملخبوئها النائي والبعيد الذي تنداح 

ألوانه������ا فتاأتلف  كل املقا�س������د عل������ى ملمح ا

على بع�س������ها وتختلف حتى يف البيا�ض فل 

بي�ض ال������ذي يلب�ض العرو�ض يف ليلة  يكون الأ

أبي�ض الثلج الغايف على  زفافه������ا متماثًل مع ا

ر�ض كما ل يكون متماثًل مع  �سدر �سبية الأ

خرية..  بي�ض املنزلق اإىل كف������ن الرحلة الأ الأ

اإنها احلياة التي تتوال������د من رحمها املعاين 

وتتكاثر معنى اإثر اآخر يف روحها وج�س������دها 

ويف كتابته������ا وحموها ويف كلمها و�س������متها 

أي�س������اً  ول نبال������غ اإذا قلنا يف حياتها وموتها ا

أ�س������بابه ومل  فاملوت مل يعد واحداً اإذا تعددت ا

يعد مبقدورنا اأن نن�س������ب اأي ح�س������ور ملعاين 

احلياة على اختلفها وثرائها للج�س������د اإذا مل 

ثر.. تلك  تكتب فيه الروح اأبجدية الفعل والأ

الروح الوثابة التي مازالت حتر�ض ح�س������ور 

ال�سخ�س������يات اخلالدة بفعله������ا واأثرها رغم 

غفوة ج�سدها يف حفرة الغياب.

• اللغة كمعنى اأندل�سي
يف كتابات على مقام الو�سل

منذ ق�سيدة ل�س������ان الدين بن اخلطيب 

ال�س������هرية )جادك الغيث( وزمن الو�س������ل ل 

يحلو له الهبوب اإل من حتت اأقوا�ض ق�س������ور 

ندل�������ض كم������ا ل يحلو ل������ه اإّل البقاء حلماً  الأ

منيات عن �س������ياط الرقيب  تخبئه رمو�ض الأ
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لذلك جاء طافحاً بالنجوى واحل�رصات وجاء 

أنهار اأحزان  َهطولًًً حتى انقلبت �سواقيه اإىل ا

ماانفك������ت ترك�ض بدموع اب������ن زيدون الذي 

دفعه ياأ�ض الو�سل بوّلدة اإىل القول: 

جوانحنا   ابتلت  فما  وبنا  بنتم 

ماآقينا  جفت  ول  اإل��ي��ك��م  ���س��وق��ًا 

أبو عبد اهلل ال�س������غري على  وبعده دخل ا

أم������ه وه������و يقطر م������ن ياأ�ض الو�س������ل باآخر  ا

ندل�ض بعدم������ا اأب�رصها تت�رصب  فرادي�������ض الأ

من بني اأ�س������ابع �س������عفه ، فقال������ت له : ابِك 

كالن�س������اء ملكاً م�س������اعاً مل حتافظ عليه مثل 

أب������ي عبد اهلل على  الرج������ال واأمطرت عينا ا

و�سل انقطع كما ان�س������كبت عينا ابن زيدون 

ندل�ض بنهرين  على و�سل مل يتم وفا�س������ت الأ

من بكاء حتى غرق������ت وفقدت قوامها على 

اخلريطة ولعله من �س������وء الطال������ع اأن تفقد 

أنا�س������يد قلوبنا بينما ظلت �س������ورة  ظلها يف ا

وّلدة اإىل م������ال نهاي������ة يف مرايا الق�س������يدة 

أندل�ض اأخرى ت�س������كلت وم�س������ت  أنه ثمة ا مع ا

�سود املتو�سط  باأنقا�س������ها مبحاذاة بحرنا الأ

وامتدت فوق �سدر حلمنا متزقه بت�سفٍّ وبل 

توقف.. فه������ل وّلدة اأغلى حت������ى احتفظت 

ندل�ض  أم اأن الأ اأغانينا باأ�سمائها املتعددة؟.. ا

أم الكل  بهى باعتباره������ا ا عظ������م والأ ه������ي الأ

وبدونها ت�س������بح وّلدة ومعها ابن زيدون وكل 

املحبني يف خيمة اللجوء والت�رصد والغياب.. 

بق������ى؟.. اأي اجلميلتني  عظم وَمْن الأ َم������ْن الأ

أم  ا أة  امل������را ندل�������ض..  الأ أم  ا اأجم������ل؟.. ولدة 

أة الوطن كرم������ز مزج فيه  أم امل������را الوط������ن.. ا

دب احلديث بني �س������حريهما دون تف�سيل  الأ

م������ر كذلك فلم������اذا بقيت نوافذ  واإذا كان الأ

أبواب �س������عرنا ونرن������ا مفتوحة على  اللغة وا

أندل�ض اأوجاعنا  و�س������عها اأمام وّلدة اأكر من ا

املمت������دة اإىل �س������ائر الوطن واجل�س������د مع اأن 

قم�سان حبنا مبللة بدموع ابن زيدون ودموع 

اآخر ملوك الطوائف اأبي عبد اهلل ال�سغري؟. 

فه������ل يعقل اأن تكون دموع اب������ن زيدون اأكر 

اإيلماً من دموع اأبي عبد اهلل ال�س������غري التي 

ان�سكبت فوق �سياع وطن؟!.. اأما زال جمنون 

ليلنا مير على ديار ليلى وهو يردد: 

وم���ا ح���ب ال���دي���ار ���س��غ��ف��ن قلبي  

ول���ك���ن ح���ب م���ن ���س��ك��ن ال���دي���ار

 اأما زالت �سدور مبدعينا تخفق بقلوب 

�سغرية تت�س������ع للحبيبة وت�سيق على ديارها 

أندل�������ض اأخرى  م������ع اأن دياره������ا وط������ن؟!.. ا

تدحرجت عن مقام الو�س��ل � من وراء البحر 

�سكندرونة،  � من اإ�س������بانيا اإىل فل�س������طني، الإ

أين املثقف  وغادين.. ا عرب�س������تان، اجلزر والأ
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أين املبدع العربي  العربي من اأوجاع الوطن.. ا

خرى.. هل  أندل�سه الأ مما يحاك حلبيبته يف ا

�سيكتفي جمدداً بدموع ابن زيدون.. اأير�سى 

أندل�ض حتر�ض فرحته  الزفاف اإىل وّلدته بل ا

م������ن خيمة اللجوء والت�������رصد؟!..  اإن نيكو�ض 

كازنتزاك������ي ربط بني قيامة امل�س������يح وقيامة 

اليون������ان � الوطن � ور�س������ول حمزاتوف اأعلن 

ندل�س������ه  اأن اأعل������ى مراتب احلب لديه هي لأ

املقد�س������ة قريت������ه اجلبلية ت�س������ادا.. واأجمل 

اجلمي������لت دلل املغربي التي اخت�رصت كل 

أندل�سها الفل�س������طينية وعلى  امل�س������افات مع ا

خري  حزان بث������ت بوحها الأ مراأى م������ن كل الأ

على مقام الو�سل لعري�سها الذي يقاتل معها 

يف نف�ض املجموعة وعلى م�س������احة �س������غرية 

من ال������رتاب املحرر اأقاما عر�س������هما بزفاف 

يراق�س������ه دم ال�ست�س������هاد.. كان عر�ساً ولغة 

 اآخر جديداً لق�س������يدة 
ً
ينبج�ض منه������ا معنى

أندل�ساً �سغرية على مقام  اأخرى تكتب بلغتها ا

الو�س������ل تبدو اأجمل من دم������وع ابن زيدون 

واأبهى من بكاء اآخر ملوك الطوائف.. 

¥µ
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اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية يف جامعة حلب.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

خـــــــر نـــا والآ الأ

مقاربة �سيكولوجية –اأنرثبولوجية معا�رصة

❁
د. حممد قا�سم عبد اهلل

�أ�س������بح �حلديث عن �لثقافة �لكونية يف �إطار ما ن�س������ميه �لعوملة من �أهم 

ن�سانية. ويعترب مو�سوع  �ملو�س������وعات �لتي يبحثها �ملتخ�س�س������ون يف �لعلوم �لإ

�سا�س������ية لدى  أو ب�س������يغة �أخرى )�لعاملي و�ملحلي( �لفكرة �لأ خر( � ن������ا و�لآ )�لأ

أو )م�ساركة  خر � نا و�لآ نرثبولوجية، فم�س������اركة �لأ علماء �لنف�س و�لجتماع و�لأ

�سا�سية للثقافة �لكونية. �لعاملي و�ملحلي( باإنتاج �ملعرفة، هي �مل�سكلة �لأ

خر«، »�لعاملي و�ملحلي«،   نا و�لآ وقد طرحت م�س������طلحات كثرية منها: »�لأ
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خرين«. وهذه  »الذات والنحن«، »نح������ن والآ

الثنائية ت�سبه الكثري من الثنائيات الرا�سخة 

التي نعرفها مثل:

- ثنائية املادي مقابل غري املادي

- الع�سوي مقابل غري الع�سوي

أو الوهمي  - الواقعي مقابل املثايل ا

نتاج مقابل ال�ستهالك  - الإ

- ال�سترياد مقابل الت�سدير 

- الرمز مقابل املدلول

- العل������م والتكنولوجية مقاب������ل املعرفة 

واخلربة

- ثنائية املكتوب واملنطوق

- ثنائية التعليم والتعلم

- ثنائية الفرد واجلماعة

خر نا والآ - وثنائية الأ

معنى الثنائية اأو »التفكري املتمايز« 

ومن اأين اأتى؟ 

لقد �س������يطرت هذه الثنائيات ومثيالتها 

عل������ى فكرنا يف املا�س������ي، وت�س������ابهت علينا، 

حي������ث نتخذها تارة هدفاً ل�س������عينا املعريف، 

أداة للو�س������ول اإىل هذا الهدف  وتارة اأخرى ا

)عل������ي، 1998(. واأول من ط������ور املفهوم هو 

�س������يجمون فرايدلندر Friedlander من 

خلل ا�س������تخدامه مفهوم التفك������ري املتمايز 

أو التفكري عرب  Differential thinking ا

أت������ي هذه الثنائيات  متقابلت وثنائيات، وتا

قط������اب( نتيج������ة التماي������ز ع������ن نقطة  )الأ

ال�سفر التي حتدد عدم التمايز فكل حادث 

أ منها التمايز اإىل  يرتبط بنقطة �س������فر يبدا

متقاب������لت، وهذه املتقاب������لت تبدي جتاوباً 

كبرياً يف حميطها جتاه بع�سها البع�ض، واإذا 

بقين������ا يقظني يف املركز ميكننا اأن نكت�س������ب 

ي حدث  قدرة عالية عل������ى روؤية الطرفني لأ

أو �س������ورة كاملة لن�س������ف غري مكتمل، واإذا  ا

حتا�س������ينا النظر اإىل جانب واحد فبو�س������عنا 

بني������ة  اأعم������ق يف  ا�ستب�س������اراً  اأن نكت�س������ب 

ووظيفة الكائن، كم������ا يقول فريدريك بريلز 

Friedrich Perls �ساحب نظرية العلج 

اجل�س������تاطلي يف عل������م النف�ض. )ال�س������ناوي، 

1996(، فالتفك������ري يف متقاب������لت وثنائيات 

اأمر عميق الر�س������وخ يف الكائن الب�رصي وهو 

دائنا العقلي وللحياة نف�سها.  خا�سة رئي�سة لأ

ويتف������رع عن مفهوم الثنائي������ات واملتقابلت، 

 Organism balance or مفهوم التزان

homeostasis الذي ميث������ل ميل كل كائن 

للو�سول اإىل التزان والتوافق.
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كل  الكائ������ن  يواج������ه 

اتزانه  بعوامل جتعل  حلظة 

ه������ذه  بع�������ض  م�س������طرباً، 

العوام������ل خارجية )مطالب 

بيئي������ة( وبع�س������ها داخل������ي 

أو  امل�س������در )حاجة ع�سوية ا

نف�سية( وين�س������اأ ميل م�ساد 

ل�س������تعادة الت������وازن، ه������ذه 

العملي������ة ل�س������تعادة التزان 

تكون التنظيم الذاتي للكائن، 

وفيها ي�س������نع الكائن �سورة 

�س������باع حاجته،  أو واقع������اً لإ ا

�سباع يحدث توتراً،  وعدم الإ

توازناً  فيحدث  �سباع  الإ اأما 

وخف�س������اً للتوتر ال������ذي كان يرافق احلاجة، 

فالتزان هو عملية ي�س������بع الفرد بو�ساطتها 

حاجت������ه، وهي م�س������تمرة طامل������ا اأن التوازن 

يعرتيه الختلل با�ستمرار ب�سبب احلاجات 

املتزايدة وخا�سة النف�سية والع�سوية.

�س������ارة اأولً اإىل اأن ه������ذه  لب������د م������ن الإ

أ�س������ياء  أو ا الثنائيات هي �س������مات اأو مفاهيم ا

أو  تقع على بعد )خط مت�سل( يقع يف طرفه ا

ول اأحدهما، بينما يقع يف الطرف  قطبه الأ

خر املقابل له ثانيهما، وبالتايل  أو القطب الآ ا

ف������اإن اختلف هذه الثنائي������ات هو اختلف 

يف الدرج������ة ولي�������ض يف النوع )م������ن الناحية 

القيا�س������ية الكمية(. ولكن مع اختلفها كمياً 

يحدث اختلف يف ال�س������فات، ف������اإذا كانت 

ول فاإن  �س������مة النب�س������اطية يف الط������رف الأ

النطوائي������ة يف الطرف الث������اين، ويقع بينها 

م�ستويات خمتلفة منهما، واإذا كان الذكاء يف 

ول والتخلف العقلي يف الطرف  الط������رف الأ

الثاين فاإن م�ستويات خمتلفة من الذكاء تقع 



خـــــــر نـــا والآ الأ

ول  2842009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

بينهما وهكذا بالن�س������بة للعديد من ال�سمات 

مث������ل: التكالية -ال�س������تقللية، ال�س������يطرة 

– اخل�سوع، اجلمود –املرونة، كما يطرحها 

بعاد والعوامل  اأ�س������حاب نظرية ال�سمات والأ

يف علم نف�ض ال�سخ�سية.

خر نا والآ  مفهوم الأ

نا«  على الرغ������م من قدم م�س������طلح »الأ

أنه ن�سج �سيكولوجياً يف التحليل  فل�سفياً اإل ا

النف�سي )الذات املدركة التي تتحكم بدوافع 

الهو مبا يتفق مع الواقع الجتماعي والقيم 

الأخلقية يف املجتم������ع(. بينما »الهو« متثل 

الدوافع الغريزية واملكبوتة منذ القدم وتعود 

جذورها اإىل مرحلة الطفولة على امل�س������توى 

الفردي، ولكنها تعود بجذورها اإىل املا�س������ي 

ال�سحيق للمجتمع لت�سكل ما ي�سمى الل�سعور 

على فهو  نا الأ اجلمعي )عند يون������غ(. اأما الأ

ال�سمري وهو املعيار الذي ن�سري �سلوكنا وفقاً 

له، فهو اجلانب الأخلقي يف ال�سخ�س������ية. 

)عبد اهلل، 2000(.

حت������دث علماء التحليل النف�س������ي اجلدد 

نا  نا، وربطوا ب������ني الأ ع������ن �س������يكولوجية الأ

نا  واملو�سوع، يف �س������ياق ما ن�سميه علقة الأ

باملو�سوع، )�سيكولوجية العلقة باملو�سوع(، 

أو �سيء ما. وقد  واملو�سوع قد يكون �سخ�ض ا

طور روبرت واي������ت Robert White منذ 

نا معترباً  عام 1963 نظرية يف �سيكولوجية الأ

داء -ولي�������ض خف�������ض الدافع-  الكف������اءة والأ

جناز والتعامل  مبثابة املحرك الرئي�س������ي للإ

مع البيئة، م�س������دداً على اأهمية دافع البحث 

جناز. وال�ستطلع، وحب املعرفة والإ

نا  أ مقاربتنا بتحليل �سيكولوجي للأ �سنبدا

خر، ن�س������تعر�ض بعده������ا تطبيق املقاربة  والآ

اأنربولوجياً وثقافياً.

دراك احل�س������ي  نا: مركز ال�س������عور والإ الأ

العقلية،  والعملي������ات  والداخلي  اخلارج������ي 

رادي،  وهو امل�رصف على جهازنا احلركي الإ

نا بالدفاع عن ال�سخ�سية، ويعمل  ويتكفل الأ

خرين. على توافقها مع البيئة والآ

ن������ا مفهوم فل�س������في ي������دل على ذات  فالأ

فعال التي تاأخذها  فعال املتعم������دة اأي الأ الأ

ال�سخ�سية باحل�سبان وتتحمل م�سوؤوليتها. اإنه 

ن�سان م�سوؤولً  ذات الت�رصفات التي يعترب الإ

فعال الواعية ال�س������عورية التي  عنها، وهي الأ

نا بها. تتحكم الأ

وقد اعترب عند الوجوديني توجه ل�سعوري 

لدى ال�سخ�سية، بينما عند املارك�سيني جممل 
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وي�ستخدم  نتاجية.  الإ الجتماعية  العلقات 

املفه������وم اأحيان������اً مرادفاً لكل م������ن: الوعي، 

والذات.

نا دوماً حل ال�رصاع بني الهو  ويحاول الأ

على. نا الأ والأ

الذات:

- هي كينونة الفرد وجوهر �سخ�س������يته، 

تنمو من خلل التفاعل مع البيئة والن�س������ج 

اخل������ربات  كل  حوله������ا  وتنتظ������م  والتعل������م 

ال�سخ�سية.

- الذات مو�س������وع، وهي فكرة ال�سخ�ض 

نا فهي  أم������ا الأ عن نف�س������ه )مفهوم الذات( ا

نا بناء  فاعًل، وهي اإح�سا�س������ه بهويت������ه، فالأ

ال�سخ�سية وجوهر اتخاذ القرار والتخطيط 

والتنفيذ.

الذات اأق�سام:

امل������دركات  وه������ي  املدرك���ة:  ال���ذات   -

والت�سورات التي حتدد �سفات ذات ال�سخ�ض 

يف و�سفه لنف�سه.

- الذات الجتماعية: ال�سورة التي يعتقد 

خري������ن يف املجتمع يت�س������ورونها والتي  اأن الآ

يتمثلها من خلل التفاعل الجتماعي.

- ال������ذات املثالية: ال�س������ورة التي يرغب 

اأن يكونها عن نف�س������ه واأن يظهر عليها اأمام 

خر )مثل املكياج والتجميل من حيث �سكل  الآ

اجل�سم(.

وهن������اك م�س������طلحات اأخ������رى ترتب������ط 

مبفهوم الذات هي:

تاأكي���د الذات: حاج������ة الفرد اإىل التقدير 

والع������رتاف وال�س������تقلل والعتم������اد على 

النف�ض، واإظهار ال�سلطة على الغري وال�سيطرة، 

والتزعم والقيادة.

اعتب���ار ال���ذات: تقييم النقاط احل�س������نة 

وال�س������يئة ل������دى الفرد. اإنه حكم �سخ�س������ي، 

أت������ي من القدرة  والتقدي������ر املرتفع للذات يا

أ�س������ياء بطريقة اأح�سن من معظم  على فعل ا

خرين.    الآ

حتقيق الذات: ه������ي جعل مفهوم الذات 

الكامن������ة  اإمكانات������ه  اأي حتقي������ق  واقعي������اً، 

�سلية. والأ

أو القناع  وهن������اك ال�سخ�س������ية املقنع������ة ا

الذي يلب�س������ه ال�س������خ�ض للتواف������ق مع البيئة 

الجتماعية.

خر �سيكولوجيًا: نا والآ الأ

تعت������رب ح������الت القل������ق، والعج������ز، وقلة 

احليلة واخلوف، م�ساعر وانفعالت نعي�سها 
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ف������راد واملجتمعات. ويجب  على م�س������توى الأ

على ال�س������خ�ض اأن يخف�ض هذا القلق وهذه 

امل�ساعر ال�سلبية اإىل حدودها الدنيا. وهناك 

أ�ساليب اأو حاجات �سيكولوجية: 10 ا

ل���دى  احلاج���ات  ه���ذه  ه���ي  م���ا 

ال�سخ�س؟

احلاجة للعطف والتقبل )اأن يكون   -1

خر(. حمبوباً ومقبولً من الآ

احلاج������ة ل�رصي������ك ي�س������ري حيات������ه   -2

)حاجته ل�سخ�ض يحميه(.

ن يعي�ض حياته يف حدود  احلاجة لأ  -3

�سيقة )حمافظ، يتجنب الهزمية(.

احلاجة للقوة )ميجد القوة ويحتقر   -4

ال�سعف(.

خرين )يخاف  احلاجة ل�ستغلل الآ  -5

خرين له(. من ا�ستغلل الآ

احلاجة للتقدير الجتماعي )هدفه   -6

حتقيق ال�س������هرة، ظهور ا�س������مه يف ال�سحف 

علم(. والإ

عجاب ال�سخ�سي )يعي�ض  احلاجة للإ  -7

خر(. ليثنى عليه وميتدح من الآ

جن������از  والإ للطم������وح  احلاج������ة   -8

ال�سخ�سي )ميل �سديد لل�سهرة والغنى(.

الذات������ي  للكتف������اء  احلاج������ة   -9

وال�س������تقلل )يتجنب اللتزام نحو اأي فرد، 

خر(. يتجنب العبودية للآ

احلاجة الع�س������ابية للكمال وعدم   -10

التعر�ض للهجوم )ي�س������عى اأن يكون خالياً من 

اأي عيب ب�سبب ح�سا�سيته للنقد(.

وتت�سف هذه احلاجات مبا يلي:

- اإنها حاجات عند جميع النا�ض.

- ال�س������خ�ض ال�س������وي لدي������ه جميع هذه 

�سباعها. أو كثرياً منها ي�سعى لإ احلاجات ا

�سباعها. - حني تثار كل واحدة ي�سعى لإ

أو املري�ض فل  - اأما ال�سخ�ض الع�سابي ا

خ������رى مع تغري  ينتقل ب�س������هولة من حاجة لأ

الظ������روف، بل يركز على بع�س������ها وت�س������بح 

نقطة حمورية يف حياته، ويكون مبالغاً فيها. 

فاإذا كان العطف هو ما يحتاجه فاإنه ينبغي 

اأن يتلقاه من ال�س������ديق والعدو ومن رئي�س������ه 

حذية. بالعمل ومن ما�سح الأ

خري���ن و�سدهم  التح���رك نح���و الآ

وبعيدًا عنهم:

خر: فيها احلاجة  اأوًل- التحرك نحو الآ

خر، ول�رصيك نعتمد عليه. للعطف من الآ

خر فلن  يقول لنف�س������ه )اإذا امتثل������ت للآ
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خر  ذى(. ي�سمى النمط املمتثل للآ أتعر�ض للأ ا

)اخلا�سع(.

خر: عك�ض النمط  ثانيًا- التحرك �سد الآ

املمتثل ي�س������عى للقوة وال�س������يطرة وا�ستغلل 

خري������ن ت�س������يطر علي������ه حاج������ات: القوة  الآ

جناز. وال�سهرة، واملن�سب والإ

يقول لنف�سه )اإذا امتلكت القوة وال�سلطة، 

فاإن اأحداً لن ي�س������تطيع اأن يوؤذيني(، ي�س������مى 

النمط العدائي.

خر: ي�س������وده  ثالثاً: التحرك بعيداً عن الآ

احلاج������ة للكم������ال وال�س������تقلل والكتف������اء 

الذاتي.

يقول لنف�س������ه )اإذا ان�سحبت فاإن �سيئاً ل 

ميكن اأن يوؤذيني(. وي�سمى النمط املنعزل.

ال�سخ�ض ال�س������وي )العلقة ال�سوية بني 

خر( هي التي ت�س������تخدم كل هذه  ن������ا والآ الأ

�ساليب بن�س������ب متفاوتة وح�سب املواقف.  الأ

ن يكونوا عدوانيني حيناً  فاجلميع بحاجة لأ

خ������ر، وممتثلني اأو خا�س������عني حيناً  جتاه الآ

أو متباعدين حيناً اأخرى. اآخر، ومن�سحبني ا

ال�سخ�ض املر�سي )العلقة املر�سية بني 

خر( هي التي ي�سودها منط واحد  الذات والآ

خرين. فقط على ح�ساب النمطني الآ

ال�رصاع عند ال�سوي )العلقة ال�سوية بني 

خر( لي�ست مكلفة انفعالياً تكلفتها  نا والآ الأ

لدى الع�سابي )العلقة املر�سية(.

أ�س������اليب توافق  تعت������رب هذه احلاج������ات ا

أ�سا�س������ية للتعامل مع القلق وال�سغوط التي  ا

تفر�س������ها التغريات املعا�رصة. ولكن ماذا عن 

أ�ساليبه  أبرز ا أ�س������اليب التوافق الثانوية؟ من ا ا

التوافق الثانوية:

ن������ا  الأ تنك������ر  العمي������اء:  النقط������ة   -1

وتتجاهل جوانب معين������ة ل تتفق مع الذات 

املثالي������ة )الذي يعترب نف�س������ه ذكي������اً يتجاهل 

اخلربات التي تدل على غبائه(.

أ�سباب جيدة ولكنها  التربير: تقدمي ا  -2

نا اأو  خاطئة لت�سويغ �سلوك ل تر�سى عنه الأ

الذات.

نا يعترب  أو الأ التج�س������يد: ال�سخ�ض ا  -3

خر ي�سبب لل�سخ�ض  ن الآ نف�سه غري م�سوؤولً لأ

ن������ا اأفعالها )م�س������در �س������بط خارجي(،  والأ

فيقول لنف�سه:

»كي������ف تعتربين م�س������وؤولً، كيف تن�س������ب 

خ������ر هو الذي  نا؟ بينما الآ خف������اق يل للأ الإ

جعلني اأت�رصف كذلك«.

ال�سواب التع�س������في: حني ل يكون   -4
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نا حًل جيداً، يختار واحدها بطريقة  لدى الأ

تع�س������فية وينهي اجلدل« لن تخرج من البيت 

وهذا كلم ل رجعة فيه«

5- املراوغة: عك�ض ال�سواب التع�سفي. 

ن������ا ل يتخذ ق������راراً عن �س������يء، ولذلك  فالأ

نا للنقد. ليخطئ، ول تتعر�ض الأ

6- ال�سخرية: ال�س������اخر ل يعتقد بقيمة 

نا هنا  التعلي������م اجلامع������ي، ول ب�س������يء. فالأ

خر وخلوها من  جت������د لذة يف اإبراز تفاهة الآ

خر. وهذا نتيجة  املعنى اأي ال�سخرية من الآ

نا املتكررة. اإخفاقات الأ

نا عرب مراحل؟ هل تنمو الأ

نا عرب  يق������ول علماء النف�������ض »تنم������و الأ

مراحل« هي على ال�سكل التايل:

وىل: يف البداية  �س������هر الث������لث الأ 1- الأ

خر: ل مييز الطفل بني  نا مندجمة مع الآ الأ

أنا«. أنا« وبني »ل�ست ا »ا

خر  مرحل������ة الندم������اج والتوحد م������ع الآ

م(. )وخا�سة الأ

خر،  نا عن الآ أ�سهر: تنف�سل الأ 2- 4- 8 ا

وك�سف ح�سي للبيئة. مرحلة انف�سال وتفرد 

خر. عن الآ

الق������درات  ت�س������مح  �س������هراً:   18-9  -3

ن يكت�سف العامل ويغري فيه.  احلركية للطفل لأ

اإنها مرحلة التمر�ض.

4- 18-24 �سهراً: �رصاع بني ال�ستقللية 

خر  م( والعتمادية على الآ خ������ر- الأ )عن الآ

م( خوفاً من البتعاد عنها. علقة ودية. )الأ

5- 3�س������نوات وما بعد: ثبات املو�س������وع 

خ������ر –والبيئة( وتتميز بنمو الذات ومنو  )الآ

خرين. نا، وبتمثلت عقلية وانفعالية للآ الأ

نا باملو�س������وع فتمر  أم������ا عن علق������ة الأ ا

بثلث مراحل:

1- مرحلة العتماد الطفويل

2- مرحلة النتقال

أو الرا�سد. 3- مرحلة العتماد النا�سج ا

املجتمع������ي  امل�س������توى  عل������ى  يقابله������ا 

)اأنربولوجياً(، ثلث مراحل:

1- مرحل������ة م������ا قب������ل الجتم������اع: حني 

ن�س������ان رهينة ج�س������ده، ويعي�ض حياة  كان الإ

اجتماعي������ة لتلبية حاجاته الع�س������وية فقط، 

ولكنه لي�ض ثقافياً بعد.

2- مرحل������ة الجتماع الب�س������يط: بداية 

ن�س������ان، وتنظيم الجتماع  نتاج الثقايف للإ الإ

من اأجل احلد من ال�������رصاع. بداية الرابطة 

املوؤ�س�سية.
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3- مرحل������ة التعقيد الجتماعي: علقة 

خر. خر، و�سبط الآ ن�سان بالآ الإ

خر. أ�سمالية: التحكم بالآ 4- مرحلة الرا

وبذل������ك فاإن مرحل������ة العتماد الطفويل 

هي التي متثل مرحل������ة ما قبل الجتماعي، 

اأما مرحلة النتقال فتمثل مرحلة الجتماع 

الب�س������يط وبداية التعقي������د الجتماعي، يف 

حني متثل مرحلة العتماد النا�س������ج مرحلة 

أ�سمالية. الرا

خرين التدخل يف �سوؤون الآ

خرين اأحد  يعت������رب التدخل يف �س������وؤون الآ

أ�س������كال ال�س������لوك الجتماعي الذي يحدث  ا

من خلل التفاع������ل الجتماعي والعلقات 

خرين �س������واء كان مبا�رصاً  الجتماعية مع الآ

اأم غري مبا�رص.

�سخا�ض الذين يكرون من التدخل  اإن الأ

خرين يت�س������فون بال�س������فات  يف �س������وؤون الآ

التالية:

- لديه������م دوافع ل�س������عورية اأو مكبوتة، 

كاحلاجة اإىل النتماء والتقدير الجتماعي.

- ال�س������عور بالنق�ض والف�س������ل يف عملية 

التعوي�ض.

- الرغب������ة الل�س������عورية يف ال�س������يطرة 

والتفوق واملنزلة.

- فر�������ض حاجاته������م ال�سخ�س������ية على 

خرين. الآ

�سياء  - عدم قدرتهم على التمييز بني الأ

�س������ياء الت������ي تنتمي  الت������ي تنتمي له������م والأ

خرين يف البيئة. للآ

- وجود مفهوم �سالب للذات.

�س������خا�ض الذين يقبل������ون تدخل  أم������ا الأ ا

أي�ساً  خرين يف �س������وؤونهم فيت�س������فون هم ا الآ

بعدة �سفات منها:

أو العتمادية. 1- التكالية ا

»الل�س������عوري«  الجتماعي  اجل������وع   -2

الذي يجعلهم ي�س������حون مبطالبهم اخلا�سة 

خرين. للح�سول على القبول من الآ

من النف�سي. 3- احلاجة اإىل الأ

�س������خا�ض الذين يقبلون  وهناك بع�ض الأ

خرين يف �سوؤونهم اخلا�سة ويعملون  تدخل الآ

باآرائه������م، ولك������ن نلحظه������م بع������د حلظات 

أو يعلنون رف�س������هم، فمثل  يرف�س������ون ذل������ك ا

هوؤلء يت�س������فون بالتذبذب ويعانون �رصاعاً 

نف�س������ياً بني الرغبة يف ال�ستقلل واخلوف 

من الف�س������ل، وغالباً ما يكونون غري نا�سجني 

انفعالياً.

تع������اين بع�������ض الزوج������ات م������ن لمبالة 
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حتمله������م  اأو  اكرتاثه������م  وع������دم  اأزواجه������م 

عب������اء جميعه������ا على  امل�س������وؤولية وت������رك الأ

أو تدخل، اإنها حالة من  الزوجة دون توا�سل ا

اللمبالة وه������ي على النقي�ض من التدخل. 

يف ح������ني تعاين بع�ض الزوج������ات من تدخل 

اأزواجهن الزائد يف �س������وؤونهن اخلا�سة حتى 

يف م�س������ائل الغ�س������يل والطبخ واللبا�ض، كما 

هل بدرجة مفرطة يف �س������وؤون  قد يتدخل الأ

طفال بدرجة تفقده حريته، مما  بناء والأ الأ

آثاراً خطرية يف �سخ�س������ية الطفل  ينتج عنه ا

م�ستقبًل.

يج������ب النتب������اه اإىل اأن الطف������ل كثرياً ما 

خر من خلل  يتعلم �س������لوك التدخ������ل يف الآ

والدي������ه - �س������واء بطريقة مبا�������رصة اأو غري 

مبا�������رصة- وذلك عن طري������ق تقليدهما، من 

هنا ين�س������ح علماء النف�ض دوماً - باأن يكون 

هل منوذجاً ح�س������ناً  وقدوة جيدة بالن�سبة  الأ

طفالهم يف كل �س������لوك ي�سدر عنهم ومنه  لأ

أي�س������اً حتى يتعلم الطفل  يجابي ا التدخل الإ

أ�سكال ال�سلوك ال�سوي مبا ي�ساعد يف تكوين  ا

�سخ�سية نا�سجة انفعالياً واجتماعياً ) عبد 

اهلل، 1998(.

ولد  م������ن جهة، وباملقابل ن������رى بع�ض الأ

آبائه������م وكثرياً ما  ممن يتدخلون يف �س������وؤون ا

آراءه������م ويف حالت كثرية  يعر�س������ون عليهم ا

راء مفيدة وتدخلهم اإيجابياً  قد تكون هذه الآ

ومثم������راً، ويدعو علم������اء النف�������ض ملثل هذا 

يجابي الفع������ال والذي يعرب عن  التدخ������ل الإ

�س������لوك اجتماعي نا�سج مبني على املناق�سة 

واحلوار.

باخت�س������ار نقول: توجد حالتان �سلبيتان 

أو �س������لم  للتدخ������ل تقعان على طريف نقي�ض ا

ول ما ن�سميه »التدخل  متدرج يقع يف طرفه الأ

أو املفرط«: وهي حالة �ساذة موجودة  الزائد ا

خر يوجد  عند قلة من النا�ض، ويف طرفه الآ

أو ما ن�سميه »اللمبالة« وهي  عدم التدخل ا

أي�س������اً توجد لدى قلة  حالة �س������اذة ومر�سية ا

أي�ساً. وبني هذين الطرفني توجد  من النا�ض ا

درجات متفاوتة من التدخل بع�س������ها تدخل 

اإيجاب������ي مثم������ر وفعال »�س������وي« ذو اأهداف 

تربوي������ة اجتماعي������ة يحافظ على متا�س������ك 

اجلماعة، وبع�سها تدخل �سلبي غري منظم، 

طراف  آثاره ال�س������يئة على العديد من الأ وله ا

ومثاله تدخل اجلار يف �سوؤون جاره.

خر(: نا( واملحلي )الآ العاملي )الأ

طرح������ت العومل������ة وم������ا بعدها، ق�س������ية 

العلقة اجلدلية بني العاملي واملحلي،

ن������ا القوية( ه������ي الثقافة  فالعامل������ي: )الأ
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خر  أ�س������مالية، اأما املحل������ي: )الآ الغربية الرا

الثقافات غ������ري الغربية. وهذه  ال�س������عيف( 

أو  العلقة ميك������ن النظر اإليه������ا مبنظورين ا

خر(: اجتاهني )اجتاهني للنظر اإىل الآ

تاريخ������ي  ا�س������رتجاعي  اجت������اه  ول:  الأ

)نكو�سي(

الثاين: اجت������اه واقعي تفاعل������ي، واجتاه 

ت�سيئي نف�سي

نا القوية:  ن�سان الثقايف املتطور )الأ - فالإ

الغرب(- يخلق عاملاً مناق�ساً حلقيقة املادة. 

لكنه ي�سيطر عليها.

خر  قل تط������وراً )الآ ن�س������ان الأ أم������ا الإ - ا

أو ال�رصق( -ميثل  ال�س������عيف: غري الغرب������ي ا

امل������ادة، اإن������ه وعاء له������ا، اإنه خا�س������ع. حتى 

ب������ني التنظي������م العائل������ي والتغري  العلقات 

الجتماعي، كان هذا التغري ي�س������به مبفاهيم 

الت�سنيع والتمدن الغام�سة )خليل، 1996(.

ن���ا  الأ ب���ني  والبيولوج���ي  الثق���ايف 

خر: والآ

خ������ر ال������ذي اعتمده  أ�س������كال الآ اإن اأول ا

ن�سان هو الطبيعة املتوح�سة، ومل يحدث اإل  الإ

ن�س������ان باإنتاج اأدواته الثقافية،  أ الإ عندما بدا

أ التاري������خ يف النتقام  منذ ذل������ك التاريخ بدا

خر )الطبيعة املتوح�سة( التي انتقلت   من الآ

م�س������كلة الهو  Id )اجلانب الع�سوي العميق 

والبدائي يف ال�سخ�س������ية(، والتي يجب كبح 

نا  أ�س������كال ال�������رصاع بني الأ جماحه������ا، فاأول ا

خر ه������و داخل ج�س������مه على امل�س������توى  والآ

الع�س������وي والبيولوجي، ومن ثم �رصاعه مع 

أو  أو العائلة، ا �رصة ا خر �سواء يف الأ ن�سان الآ الإ

القبيلة والقرية والعامل. اأ�سبح اأي اإن�سان اآخر 

وىل  م الأ نا رم������زاً للطبيعة الأ يف ل�س������عور الأ

املتوح�سة، وتتمثل النمطية يف ال�رصاع والذي 

ن�سان الثقايف املتطور كما  ن�سميه ثقايف. فالإ

يق������ول الطراون������ة )1999( ه������و الذي يخلق 

عاملاً مناق�س������اً حلقيقة املادة )البيولوجي(، 

قل تطوراً هو الذي  ن�س������ان املتخلف والأ فالإ

ن�سان  أنه هوي بها الإ ميثل املادة نف�سها، اأي ا

املتطور ه������ذه العلقة م�رصوعة يف اخلطاب 

الغربي. من جهة اأخ������رى يوؤكد بع�ض علماء 

الربيطاني������ون  نربولوجي������ة  والأ الجتم������اع 

نا  أن������ه ل يوجد فرق ب������ني الأ مري������كان ا والأ

خر قد تكون  نا والآ خر، فالعلقة بني الأ والآ

علق������ة جدلي������ة، ولكنها قد تك������ون علقة 

خ������ر ولثقافته  أي�س������اً وهي تقبل للآ موازاة ا

�س������ارة اإىل اأن عقلية  وتاريخ������ه. وميك������ن الإ
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ن�سان  ن�سان �سكونية فيما يخ�ض علقة الإ الإ

خ������ر، ولكنه������ا باملقابل علقة  ن�س������ان الآ بالإ

ن�سان  �س������ديدة احلركة فيما يتعلق بعلقة الإ

)1995 ،Salmound( .مع الطبيعة

على م�ستوى املجتمعات املختلفة:

وفقاً للجت������اه الواقع������ي- الثقايف يرى 

خر املتخلف  نا القوية: العاملي( الآ الغربي )الأ

أنه �سعيف، متخلف. )غري املنطقي( على ا

ووفق������اً للجتاه التاريخي - النكو�س������ي 

خر  أم������ا الآ ف������اإن غ������ري الغربي ه������و القوي، ا

فهو ال�س������عيف، من هنا يركز على املا�س������ي 

جداد. اإنه  وانت�سارات املا�س������ي وح�سارة الأ

أ�سلوب نكو�سي ملواجهة اإخفاقات احلا�رص. ا

خر تاأخذ  نا بالآ وم������ع ذلك فاإن علقة الأ

اجتاهني:

1- علق������ة جدلي������ة )كل منهما بحاجة 

خر(. للآ

التق������اء.  وع������دم  م������وازاة  علق������ة   -2

.)1996 ،Karim(

ن�س������ان  وكلم������ا تط������ورت العلقة بني الإ

واملادة )تطوير القوى املنتجة( كلما تدهورت 

ن�سان  ن�سان والإ العلقات الجتماعية بني الإ

خر.  خ������ر، مما يتيح ال�س������يطرة عل������ى الآ الآ

وتظه������ر املذابح واحل������روب واملجاع������ة. اإن 

ن�س������ان بامل������ادة والطبيع������ة عقلية  علقة الإ

خر  ن�س������ان الآ ديناميكي������ة، بينما علقته بالإ

نتاج قد  علقة �سكونية. ومع تطور و�سائل الإ

يحدث �سدام احل�سارات كما تدعي العقلية 

.)1996 ،Moore( .أ�سمالية الرا

ر�س���خ  احل�س���ارات  ����رشاع  ولك���ن 

عقدتني:

عقدة تفوق عند الغرب: ح�س������ارة، علم، 

وعق������ل، واإبداع، وثقاف������ة، فالتاريخ تاريخه، 

والعل������م علم������ه، واحلا�������رص له، وامل�س������تقبل 

م�ستقبله، واللغة لغته.

أو  وروب������ي ا عق������دة نق�������ض عند غ������ري الأ

ال�رصق: نقل، واتباع ولي�ض اإبداع، مقلد، تابع، 

متعلم، م�س������تهلك فالغرب يفكر ويبدع، وهو 

خر  خ������ر( يقلد ويتبع. الغ������رب ينتج والآ )الآ

ي�س������تهلك. فاإذا دققنا يف تعبريات »املحلي« 

و»العامل������ي« وبدللته������ا �س������نلحظ خطاب 

الهيمنة الغربي������ة التي تعترب الثقافة الغربية 

خرى هي املحلية  هي العاملي������ة والثقافات الأ

رغ������م رف�ض العديد من علماء الجتماع ملثل 

هذه التعبريات التي تعرب عن الهيمنة الغربية 

أ�سمالية فاإن الكثريين منهم ي�ستخدمها  والرا
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يف كتابات������ه. اإن امل�س������كلة املحورية  هنا هي 

خر« كيف يتفاعلن وكيف  نا بالآ علقة »الأ

يكونان ما ن�سميه الثقافة الكونية.

وقد عرب عن ذلك حممد فايز الطراونة 

أ�سار اإىل بروز ظاهرة ت�سويه  اأف�سل تعبري حني ا

طراف من خلل علوم ال�س������ت�رصاق  ثقافة الأ

نربولوجي������ة املعا�رصة. فالغرب اأ�س������بح  والأ

ذات������اً عارفة، ووعياً خا�س������اً، حول غريه اإىل 

مو�سوع للمعرفة فن�ساأ ال�ست�رصاق. فالغرب 

خر ملحظ )بفتح  ملحظ )بك�رص احلاء( والآ

احلاء( فن�ساأت علوم ال�سينيات، والهنديات، 

�سلميات، وامل�رصيات، تعرب  يرانيات، والإ والإ

عن روؤية الذات اأكر مما تك�س������ف املو�سوع. 

خر التي تك�سف  وبداأت نظريات الت�س������يوؤ للآ

عن العن�رصية مث������ل »العقلية البدائية« عند 

ليف������ي بريل، و»الفكر الربي« عند �س������رتاو�ض 

و»العقلية ال�سامية« عند رينان، واملجتمعات 

رهابي������ة« حا�������رصاً، من هنا ب������رز مفهوم  »الإ

خ������ر يف مرحلة  حوار احل�س������ارات، فهل الآ

حوار مع احل�س������ارات؟ وهل ي�سعى لمتلك 

مه������ارات التعامل معها؟ يق������ول اأحد علماء 

النف�ض: لدى كل فرد )ويف كل جمتمع( طاقة 

اإبداعية يجب اأن تظهر اإذا اأح�س������نا تنميتها 

وا�ستثمارها حتى نبلغ »حتقيق الذات«.

ننا متفائلون، ونوؤمن  اإننا جنهد لذلك، لأ

ن�سانية. هداف الإ بقدراتنا لبلوغ الأ

�سرة واأفكارها. جملة الفكر العربي، العدد 83 ال�سنة )17(، �س5. خليل، خليل اأحمد )1996( اجتماعيات الأ  -1

ر�ساد النف�سي. دار غريب: القاهرة. ال�سناوي، حممد حمرو�س )1996( نظريات الإ  -2

خر وهدم النمطية، جملة عامل الفكر، املجلد )27( العدد )3( �س277. نا والآ الطراونة، حممد )1999( الأ  -3

عبد اهلل، حممد قا�سم )2000( ال�سخ�سية، دار املكتبي: دم�سق. �س102- 103.  -4

خرين. جملة العربي العدد 476. �س172. عبد اهلل، حممد قا�سم )1998( التدخل يف �سوؤون الآ  -5

علي، نبيل )1998( تكنولوجيا املعلومات وحتطيم الثنائيات. جملة العربي العدد 476، �س28.  -6

Moore.(1996)	The	changing	nature	of	anthropological	knowledge.	In	R.	Moore	(ed)	115-.
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أر�ص������لت اإىل جملتنا الغراء املعرفة مقاالً ق�ص������راً  منذ ما يقرب من عام، ا

أنذا اأعود اليوم للكتابة حول  بعنوان »تق������ارب ثقافتني« )مل يتح اأن ين�رش(. وهاا

املو�صوع نف�صه ل�ص������ببني، اأهمهما هو ما ذكره الدكتور طيب تيزيني عن بروز 

ن�ص������انية، وثانيهما هو اأن هذا  ما ي�ص������به القطيعة ب������ني الثقافتني العلمية واالإ

أر�ص������لته ملجلتنا املذكورة  املق������ال اجلديد هو متمم ال ب������د منه ملقال كنت قد ا

أ�ص������ابيع فقط بعن������وان »بوادر حتول يف  بتاري������خ 2009/5/20 اأي منذ ثالثة ا

اأديب ومرتجم �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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تا�سي حممد وائل الأ
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ن هذا التحول  منهج البحث العلمي«. ذلك لأ

خذ بالنت�ش������ار اليوم، يعمل �ش������يئاً ف�شيئاً  الآ

على اإزالة العوائق والفروق التي كانت �شبباً 

يف وجود نوع من التنافر بني الثقافتني.

ويف اعتقادي اأن كل تعميم لفكرة اجلمع 

بني الثقافتني واعتب������ار كل منهما متممًة ل 

خرى، هو اإ�شهام ل �شك فيه يف  غنى عنها للأ

خذة يف النت�شار  دعم النظرة ال�ش������مولية الآ

بني خمتلف الباحثني يف جمالت الفكر كلها. 

واإذا كانت الطريق������ة الختزالية يف البحث، 

أياً كان جمالها  التي تعمد اإىل عزل الظاهرة ا

أم اأدبي- هي فع������ًل طريقة معبدة  -علم������ي ا

لقاء ال�ش������وء على الظاهرة املراد  ي�ش������رة لإ

بحثها، )وه������ي الطريقة التي كان قد اتبعها 

غاليليه وحلق به بعدئذ نيوتن وخلفاوؤه(، اإل 

أنه������ا دلت، كما تبني موؤخ������راً، على عجزها  ا

ه������م التي يجابهها  ع������ن مقاربة الظواهر الأ

ن�شان يف حياته. الإ

يق������ول الدكتور طيب تيزين������ي يف مطلع 

مقاله املن�ش������ور يف عدد املعرف������ة رقم 549 

تاري������خ 2009/6/1: »من������ذ اأن ن�ش������اأ الغرب 

احلديث، وتبلور مع ظهور املجتمع ال�شناعي 

أ�شمايل، راحت تربز »م�شكلة« يف املنظومة  الرا

الثقافي������ة لهذا املجتمع وجدت طريق منائها 

وا�ستفحالها بقوة مت�ساعدة بحيث انعطفت 

باجتاه التحول اإىل »اإ�سكالية«، تفر�ض نف�سها 

عل������ى املجتمع.. موؤ�س�س������ًة بذل������ك لقانونية 

حتوي������ل العل������م اإىل قوة اإنت������اج مبا�رصة، دون 

أو و�س������يط اأو �سابط. فهذه احللقات  مرافق ا

الثلث������ة الت������ي متثل������ت بالفل�س������فة والعلوم 

ن�س������انية، راحت تغيب عن  الجتماعي������ة والإ

م�س������رية العلوم الطبيعي������ة وملحقاتها، بقدر 

م������ا تعاظمت علقة هذه احللق������ات بالثورة 

ال�س������ناعية ثم بالثورة التكنولوجية العلمية، 

و�س������ولً اإىل ثورتي الت�سالت واملوا�سلت 

الراهنة، بل لعلنا نلحظ اأن قدراً كبرياً من 

ن�سانية النظرية اأخذ  العلوم الجتماعية والإ

ق�ساء ل�سالح العلوم  يعاين من التهمي�ض والإ

الطبيعية وملحقاتها. وقد قاد ذلك يف عقود 

تالية اإىل ن�ساأة »العقل التجريبي« املوظف يف 

خدمة التقدم ال�سناعي التكنولوجي«.

�سكالية  ثم ي�سيف ما ملخ�سه اأن هذه الإ

»متثلت يف اأحد جوانبها الكربى بالعلقة بني 

الثقافة والعلم«.. وتبلورت اأخرياً يف ال�سيغة 

التالية: »كيف ميكن �سبط اجتاهات التقدم 

العلم������ي مب�س������اعدة الثقاف������ة ذات النزع������ة 

ن�سانية؟«. الإ
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أنوه قبل كل �س������يء اإىل اأن العبارة  أود اأن ا ا

خرية يج������ب األ تُفهم باأن العلم خارج عن  الأ

ن�سانية. واأقول  نطاق الثقافة ذات النزعة الإ

خوة نوعاً من  ذلك لأين وجدت لدى بع�ض الأ

التهجم على العلم حتى لقد اتهمه بع�س������هم 

بداع ومن كل مل�سة جمال حتبب  بخلوه من الإ

في������ه. ول اأجد تعليًل لذلك الظن �س������وى اأن 

ن�س������ان عدو مل������ا يجهل. ول������و اأن املعلمني  الإ

خ�س�س������وا، منذ البدء، بع�ض الوقت لتوجيه 

نظر تلمذتهم اإىل اللمح������ات الفذة الذكية 

يف ابتكار املفاهيم وو�س������ع الفر�سيات التي 

ك�سفت الكثري من اأ�رصار الظواهر الطبيعية، 

ن�س������اين يف العلم  بداعي الإ لب������دا اجلانب الإ

وا�س������حاً، حتى واإن اأغفلنا ذكر عطاءاته يف 

اإنقاذ الكثريين من اآلم املر�ض اأو اجلوع اأو يف 

تي�سري ات�سال النا�ض بع�سهم ببع�ض واإبقائهم 

على تاآلف وحمبة فيما بينهم. ولول العلم ملا 

ن�سانية يف  اأهداف الدميقراطية الإ حتققت 

ا�ستمرار جدلية التوا�سل بني النا�ض من �ستى 

القوميات اأو بني املحكوم واحلاكم و�سهولته، 

ومل������ا تي�رّص ن�������رص العلم واملعرف������ة على نطاق 

أنه  مر الذي نعرف كلنا ا جماهريي وا�سع، الأ

حتقق بف�سل تطور الت�سالت واملوا�سلت 

علميات. والإ

لكن العل������م وفر اإىل جان������ب ذلك مرتعاً 

خ�س������باً للطامعني يف ال�س������تثمار عن طريق 

التكنولوجية، فكان خري مورد لبتكار ال�سلع 

التي وف������رت للتجار مرتعاً خ�س������باً لتحقيق 

أ�سمايل الذي بدت  رباح وتكوين النظام الرا الأ

أوروب������ة دون �س������ائر اأقطار العامل  ب������وادره يف ا

)حتى قبل ع�رص النه�س������ة(. فاحتاد الهانز 

مثًل، الذي �س������يطر عل������ى امللحة والتجارة 

، تاأ�س�������ض يف القرن الرابع 
)1(

يف بحر البلطيق

ع�رص، فكان ي�س������تورد املواد اخلام من املدن 

وروبية وي�س������درها لها �س������لعاً م�س������نعة.  الأ

وكان������ت مكاتب������ه منت�رصة من نفج������ورود يف 

رو�سيا حتى �ساحة ال�سلب يف لندن. وهكذا 

أ�س������مايل ابتكاراً  كان النظام ال�س������ناعي الرا

اأوروبّياً خال�ساً.

وهذا ما حاول������ُت بيانه يف كتاب بعنوان 

»حلق������ة التنمي������ة: عل������م _ تكنولوجية _ 

أ�س������مال« وما جرته ه������ذه احللقة من ماآ�ٍض  را

أوروب������ة اأولً ثم يف  وتب������دلت اجتماعية يف ا

جميع اأقطار العامل )مل يُن�رص هذا الكتاب(.

ولق������د تطور ه������ذا النظام بطيئ������اً ككل 

فعالية نا�س������ئة ثم اأخذ يت�س������ارع منذ القرن 

الثامن ع�رص حتى اأ�س������بح مذهًل قي القرن 
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الع�رصي������ن. وهكذا بدا هذا اجلانب 

م������ن الن�س������اط املع������ريف التجريبي 

الثق������ايف طاغياً عل������ى ماعداه حتى 

اإنه اأخفى -كما ذكر الدكتور- الكثري 

من الدرا�س������ات التي تهتم باجلانب 

كالدرا�س������ات  املح�������ض،  ن�س������اين  الإ

الجتماعية والنف�س������ية حتى ما كان 

منه������ا يح������اول كبح جم������اح التطور 

أ�سمايل الذي جنح نحو  ال�سناعي الرا

تكوين املجتمع ال�ستهلكي. فاأوحى 

ه������ذا الواق������ع للكثريين ب������اأن هناك 

ثقافتني متنافرتني: ثقافة فل�س������فية 

وثقافة  اإن�س������انية،  وفنية  اجتماعية 

علمية تكنولوجية جافة ينفر منها اأ�س������حاب 

وىل، م������ع اأن اأ�س������حاب الثقافة  الثقاف������ة الأ

ن�سانية -بل  العلمية ل ينفرون من الثقافة الإ

اإن الكثريين منهم يهتمون بالفن وبالدرا�سات 

النف�سية والجتماعية والتاريخية.

 Ilya )2(
هذا ما لحظه اإيلي������ا بريغوجني

Pigogine احلائز على جائزة نوبل للكيمياء 

عام 1977. فهو ي�ستعيد قولً �سائعاً ين�سبه اإىل 

باحث يدعى �سنو Snow، يقول فيه »اإننا ل 

نزال نعي�������ض يف جمتمع ذي ثقافتني، ومازال 

الت�سال بني هاتني الثقافتني ع�سرياً. لذلك 

يت�ساءل: ترى ما �سبب هذا الت�سعب؟«.

قيل اإن �سببه هو نوعية اخللفية املعرفية 

ن يرى  للباحث،. فال������ذي هياأته ظروف������ه لأ

ي علم هي الو�سول اإىل اليقني  الغاية املثلى لأ

املطلق واحلتمي الذي ل يتغري، والذي اأوحت 

ت  به يف احلقيق������ة اأعمال نيوت������ن التي ملأ

أب�س������ارهم يف القرنني  أ�س������ماع املفكري������ن وا ا

الثامن ع�رص والتا�سع ع�رص، )وحتى الع�رصين 

جزئياً(، فهو ينتمي اإىل الثقافة العلمية، اأما 

من هياأته ظروفه لتفهم الجتاهات الفكرية 
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ن�سانية، فينتمي اإىل الفئة  املعنية بال�سوؤون الإ

أدبية. أو التي ت�سمى اأحياناً ا الثانية ا

ولك������ن بريغوجني يرى، كما راأى معا�رصه 

كارل بوب������ر، »اإن جوه������ر امل�س������كلة التي هي 

أ�سا�ض النق�س������ام بني الثقافتني هو الزمن.  ا

�سا�س������ي، اإنه  فالزمن هو بعدنا الوجودي الأ

بداع عند  اللوحة التي تب������دو فيها موهبة الإ

الفنانني والفل�س������فة والعلمي������ني. فقد كان 

مر يف هي������كل مفاهيم العلم  دخول������ه اأول الأ

الكل�س������يكي تقدماً هائًل يف م�سرية العلم، 

أن������ه اأفقر هذا الهي������كل فيما بعد حني مل  اإل ا

يعد يت�سمن اأي متييز بني املا�سي وامل�ستقبل 

والذي يتعني كل حدث فيه ب�رصوط ابتدائية 

أ للتعيني ب�سورة دقيقة.  قابلة من حيث املبدا

لق������د كان عاملاً رتيباً ل دور فيه للم�س������ادفة 

والتجديد. يف حني اأن جميع الظواهر التي 

ندركها من حولنا، �س������واء اأكانت يف الفيزياء 

املاكروي������ة، اأم يف الكيمياء اأم يف البيولوجية 

ن�س������انية- فنجد  ح������رى يف العل������وم الإ -وبالأ

اأن امل�س������تقبل واملا�س������ي يف م�سريتها يقومان 

بدورين خمتلفني«.

ففي قوانني نيوتن ميكن معرفة ما جرى 

وما �س������يجري بنف�ض الدق������ة، اأما يف قوانني 

ن  الرتمودينامي������ك فل ن�س������تطيع ذل������ك، لأ

احلرارة التي قامت بعمل )عند ت�سيري مركبة 

أو مل تعمل، معر�س������ة للتبدد، وقانون  مث������ًل( ا

انت�سارها ي�سري دائماً اإىل ال�سري باجتاه واحد 

)من احلار اإىل الب������ارد ولي�ض العك�ض(. واإذا 

كان ه������ذا هو حال قوانني احلرارة فما بالنا 

أو باأحداث  بقوانني التط������ور يف البيولوجية ا

أو توارد  أو القت�س������ادي ا التطور الجتماعي ا

اخلواطر النف�س������ية، فهناك ت�سود املفاجاآت 

غري املتوقعة الت������ي لولها ملا كان ثمة اإبداع 

ول تنوع ول غرائب تده�س������نا يف كل مكان. 

أين�س������تني  فجريان الزمن يف قوانني نيوتن وا

آه رتيباً مم������ًل. يف حني اأن جريان  يب������دو مرا

الزمن يف املجالت الجتماعية والقت�سادية 

و النف�س������ية.. فيب������دو م�س������هداً دائم التجدد 

والتغيري.

اأن  ن�ستطيع  »هل 
 )3(

بريغوجني: يت�س������اءل 

نعار�ض بني »الكينونة« و »ال�س������ريورة« مثلما 

نعار�ض بني »احلقيقة« و»الوهم«؟ ثم يجيب 

قائًل: هذا ما كان يقول به اأفلطون، وهذا 

اأي�ساً هو موقف الفيزياء الكل�سيكية. كانت 

هذه الفيزي������اء تطمح لكت�س������اف اللمتغري 

والدائم وراء ظواه������ر التغري. فكان احلدث 
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التاريخي م�ستثنى من هذا الو�سف. على اأن 

ال�س������عي اإىل اإيجاد فيزياء من دون اأحداث، 

كان ي�س������طدم دائم������اً ب�س������عوبات كب������رية. 

فقدمي������اً وجد لوكري�ض* Lucrece نف�س������ه 

ملزماً باإدخال مفهوم جديد �س������ماه كلينامن 

Clinamen. وافرت�������ض اأن هذا الكلينامن 

ي�سو�ض �سقوط الذرات يف الفراغ بحيث يتيح 

ظه������ور اأحداث جدي������دة«. وبذلك ف�رص تغري 

حوال مع الزمن.. الأ

فلو كانت ظواهر الطبيعة مقت�رصة على 

ظواهر الديناميك الذي در�سه نيوتن، ملا كان 

ثمة م�سكلة. لكن العلم، عليه اأن يف�رص اأي�ساً 

كم������ا فعل لوكري�ض، ظه������ور حوادث ل ميكن 

تف�س������ريها بقوانني نيوتن، اأهمها كيف ظهر 

الكون اإىل الوجود وكيف ظهرت احلياة، ل بل 

كيف نف�رص ظهور الدوامات يف املاء اجلاري 

م������ور التي من  أب�س������ط الأ نه������ار، وهذا ا يف الأ

مينية  هذا النوع، وكيف تكونت احلمو�ض الأ

أو بكل ب�س������اطة ملاذا ل  واحلمو�ض النووية، ا

تنتقل احلرارة من اجل�سم البارد اإىل اجل�سم 

احلار. قد يقول قائل هذه م�ساألة احتمال، قد 

ي�س������ادف العك�ض ولكن احتمال ذلك �سعيف 

جداً. لكن درا�س������ة املنظوم������ات الديناميكية 

املعق������دة بينت اأن كثرياً من احلوادث املعقدة 

التي تخ�سع لعوامل خمتلفة، ل يرتبط ظهور 

ن�سان عن متابعة  حوادثها املفاجئة بعجز الإ

م�سرية مكوناتها، بل اإن خ�سوعها للم�سادفة 

له جل جلله، العامل بكل  متاأ�س������ل فيها. والإ

�س������يء، يعرف ه������ذا طبعاً فرتكه������ا يف هذا 

ال�سوا�ض الذي تنبثق منه املفاجاآت. فالزمن 

هنا ل ي�سري رتيباً كزمن نيوتن الذي ل جند 

حلظ������ة من حلظاته املا�س������ية وامل�س������تقبلية 

اإل وت�س������به اأختها. ونعرف بدقة من قوانني 

نيوتن ما ج������رى فيها. بل اإن هذا الزمن هو 

تاريخ حاف������ل باحلوادث غ������ري املتوقعة. اإنه 

زمن برغ�سون ودارون وتيار دي �ساردان ولي�ض 

أين�ستني ونيوتن. زمن ا

ويتاب������ع بريغوج������ني: »لق������د بُن������ي العلم 

احلديث على فكرة القانون الطبيعي. ونحن 

ن معت������ادون عل������ى هذه الفك������رة لدرجة  الآ

أنها اأ�سبحت بالن�س������بة لنا �سيئاً بديهياً. يف  ا

ح������ني اأن نتائجها كانت بعيدة جداً عن واقع 

هذا العامل املتغ������ري الذي نعي�ض فيه. كان من 

أنها تلفت ال�س������عوبات با�ستبعادها  ميزاتها ا

ال�رصي������ح للزم������ن. ولق������د فكرت دائم������اً اأن 

للعن�������رص اللهوت������ي دوراً مهم������اً يف ه������ذا 
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له ل جديد بالن�سبة  ال�س������تبعاد. بالفعل، فالإ

اإليه، بل كل �سيء معروف، والقانون باملفهوم 

زيل الذي ل جواز  الكل�سيكي هو القانون الأ

فيه«. وحني ظهرت النظرية الن�س������بية بدت 

أين�ستني  موؤكدة لهذا الجتاه. فقد ا�س������تنكر ا

وجود مكان للم�س������ادفة واجلواز يف قوانني 

الطبيعة. ولكن النظرية الكمومية نق�س������ت 

هذا الت�سور لقوانني الطبيعة. و �سيئاً ف�سيئاً 

أثبت������ت التطورات الت������ي تلحقت يف جمال  ا

الفيزياء وخ�سو�ساً نظرية الكم والبيولوجية 

حداث يف  ونظري������ة التطور اأن لتح������ولت الأ

أثراً كبرياً يف تنوع مكونات هذا العامل  الزمن ا

وتلوناته.

وهكذا وج������د بريغوجني، بعد درا�س������ته 

لكثري من الظواهر ال�سوا�سية، اأن مل يعد ثمة 

ن حلظات الزمن  اختلف بني الثقافتني. لأ

الفيزيائي������ة املتج������ددة ل تختل������ف عن زمن 

احلوادث الجتماعية والنف�سية. وهكذا تبني 

دبية  اأن الثقافة العلمية تلقت مع الثقافة الأ

واأ�سبحتا تنظران اإىل الكون من موقع واحد 

وم������ن منظور واح������د. فكل ما خل�������ض اإليه 

الباحثون من هذه التاأملت هو عدم الكتفاء 

بالنظ������رة الختزالية التي كانت �س������ائدة يف 

العلم، وا�س������تبدلوا بها نظرة �سمولية. فهذه 

النظرة ل تتهرب من التعقيد ول تخ�سى من 

الت�س������دي ملفاجاآته باأ�ساليب مبتكرة. وهكذا 

وجدت الدرا�س������ات املعقدة ك�س������وؤون البيئة 

والتطورات البيولوجية والجتماعية وغريها 

مكاناً لها يف الدرا�سات العلمية ال�رصفة.

من هذا املنطلق، األف بريغوجني مبرافقة 

������ل فيه هذه  اإيزاب������ل �س������تنجرز كتاب������اً ف�سّ

 La Nouvele ًاحلقائق، وو�سعا له عنوانا

Alliance. وق������د بّينا يف ه������ذا الكتاب اأن 

ن�س������ان الذي تع������دى عل������ى الطبيعة وبدا  الإ

أ يع������ود اإىل تاآلف جديد معها.  عدواً لها، بدا

وقد دعمت النظرة ال�س������مولية »املنظومية« 

ن  اإىل الوقائ������ع هذا الجتاه كم������ا دعمته الآ

اأبحاث ال�س������وا�ض واملنظوم������ات الديناميكية 

وكذل������ك فكرة النبثاق التي تق������ول اإن الكل 

جزاء -وه������ذا ما كانت  اأكرب م������ن جمموع الأ

تخفيه النظرة الختزالية. وقد �سبه لفلن 

Laflan فكرة النبث������اق هذه مبا قد توحي 

به لوحة امل�س������هد الطبيعي ال������ذي ينبثق من 

جممله������ا ولكن ل ميكن روؤيت������ه من اأجزائها. 

وذكر مثالً على ذل������ك لوحات النطباعيني 

ول �سيما مونيه.
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وبهذه اخلطوات الهامة التي حتققت يف 

جمال طرق جديدة يف البحث العلمي ونظرة 

جدي������دة اإىل احلقيق������ة العلمية، اأ�س������بح من 

املمكن للعلم ذات������ه بالتعاون مع الباحثني يف 

ن�سان ويف ظروف عي�سه اأن يتجنب  �سوؤون الإ

ه������ذا اخللل ال������ذي جعل اإح������دى الثقافتني 

خرى. تطغى على الأ

لقد اأدت الدرا�سات املنظومية على �سبيل 

املث������ال اإىل نتيجة مهمة ملخ�س������ها اأن دورة 

أ�س������مال، يجب  التنمية علم –تكنولوجية- را

األ ت�رصع يف خطواتها واأن التنمية املثلى هي 

ك������ر 3%، وميكن الرجوع يف  أو عل������ى الأ 2% ا

هذا ال�س������اأن اإىل كتاب العامل يف روؤية �س������املة 

تاأليف جويل دو رو�سني )مرتجم اإىل العربية 

ون�رصته وزارة الثقاف������ة عام 1995(. وبذلك 

ميكن تفادي التعدي������ات اجلائرة على البيئة 

وما جتره على الرتكيبة ال�سكانية واحليوانية 

أ�س������مالية  التي �س������ببها حتول العلم اإىل قوة را

ن�س������ان القت�سادي  منتجة اأدت اإىل تكوين الإ

ن�سان امل�ستهلك الذي  أو الإ ذي البعد الواحد، ا

أ�س������مايل باأنه �سلعة معدة للبيع  ينظر اإليه الرا

وال�رصاء يجب ا�س������تهلكها: حتى اإن الدكتور 

�سكا من اأن العلم نف�سه اأ�سبح خا�سعاً لقانون 

أو الرواج والك�ساد. العر�ض والطلب، ا

�سطول التابع له. م��ن كتاب العلم يف  ر�س��م للمبن��ى التابع لحتاد الهان��ز )برنال.ج1.�س.363( مع بع�س قط��ع الأ  -1

التاريخ.
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دب منوذجًا اأق�سام اللغة والأ

مقدمة:

تنت�������ر اجلامعات حالي������اً وتتزايد اأعدادها يف جميع بل������دان العامل. ففي 

�سورية، على �س������بيل املثال، ارتفع عدد اجلامعات بني العامني 2000 و2009 

أربع جامع������ات اإىل ع�رين جامعة، بينها 4 جامع������ات عامة و16 جامعة  م������ن ا

ق�سام واملعاهد واملقررات  خا�س������ة. ومع هذا الرتفاع، ازداد عدد الكليات والأ

الدرا�سية.. اإلخ.

مربية واأ�ستاذة الرتبية يف اجلامعات العربية.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

اجلامعة احلديثة بني البحث 

والتدري�س والتدريب

❁
د. ملكة �أبي�ض
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ويحق لنا اأن نت�ص������اءل بهذا ال�صدد: هل 

أم التح�صن النوعي؟ املطلوب التزايد الكمي ا

واإذا كان تزاي������د الكم ا�ص������طرارياً نظراً 

الرتفاع الطلب على التعليم، فاإن اال�صتمرار 

فيه قد يوؤدي اإىل انخفا�ض الكيف، هذا اإذا 

مل يكن قد ح������دث فعاًل. فكيف ميكن تفادي 

ذلك؟

احلقيق������ة، اأن انخفا�������ض الكيف ال يعود 

اإىل تزاي������د الكم فح�ص������ب، مب������ا يتطلبه من 

ارتف������اع يف املوازن������ات، والتجهيزات، وعدد 

العاملني من اإداريني ومدر�صني وم�صاعدين..  

وبكلمة خمت�رصة مبا ي�ص������كل �صبكة متكاملة 

جهزة التي توفرها موؤ�ص�ص������ات التعليم  من االأ

داء وظائفها؛ بل اإىل ق�صور النظرة  العايل الأ

التقليدي������ة اإىل اجلامعة عن تلبية احلاجات 

الراهنة.

تطور اجلامعة:

يقول التعري������ف التقليدي للجامعة باأنها 

.
)1(

»مكان لتدري�ض املعرفة الكلية«

فاجلامعات التي ن�صاأت مع نهاية القرون 

الو�ص������طى، كانت جامعات دينية، �صاأنها �صاأن 

�ص������المية التي �ص������بقتها و�صكلت  املدار�ض االإ

منوذجاً لها. وغايتها نق������ل املعرفة الدينية، 

الثابتة، املحددة، التي توؤلف كًل يرتتب على 

الطالب حفظه وا�ستظهاره ب�سكل دقيق.

من هن������ا كان التدري�ض ي�س������كل الوظيفة 

وىل ورمب������ا الوحي������دة لتلك املوؤ�س�س������ات؛  الأ

التدري�ض الذي يعني تلقني املدر�ض للمعرفة، 

وحفظ الطالب لها �سفوياً اأو حتريرياً.

ومع تط������ور العلوم، ظهر للمعرفة مفهوم 

جديد ي�سفها باأنها متطورة، واأن كل معرفة 

�س������ابقة ت�س������كل �س������نداً للرتقاء اإىل معرفة 

لحقة اأكر تقدماً وتطوراً.

واملثال ال������ذي يذكر بهذا ال�س������دد، هو 

ول  آراء املعل������م الأ غاليلي������و ال������ذي حت������دى ا

ر�ض تدور حول  أر�س������طو، واأ�رص عل������ى اأن الأ ا

ال�سم�ض ولي�ض العك�ض.

وهكذا تطورت املعرفة العلمية، وا�ستمرت 

يف التطور حتى يومنا هذا.. والف�سل يف ذلك 

يعود اإىل الطريق������ة العلمية التي ترتكز على 

امللحظة امل�س������لحة باأجهزة يجري تطويرها 

يوماً بعد يوم، والتجريب الذي يو�س������ع اآفاقه 

دومنا كلل، حتى اأ�سبح يغزو جميع امليادين، 

من اجلماد والنب������ات.. اإىل احليوان.. فاإىل 

ن�سان اأعلى الكائنات. الإ

من هنا فاإن وظيفة اجلامعة مل تعد تقت�رص 
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على التدري�ض بل اأ�سبحت ت�سم البحث وما 

ي�سفر عنه من نتائج ت�س������كل مراجع للبحث 

اللحق.

كم������ا اأن التدري�������ض مل يعد يعن������ى بتلقني 

املعرفة ال�س������ابقة، بقدر ما اأ�س������بح يلح على 

تعلي������م الطالب كيفية الك�س������ف عن املعرفة 

اجلدي������دة؛ اأي اإن الهتمام في������ه حتّول من 

حمتوى املعرفة اإىل طريقة �سنعها.

التدري�س والبحث:

أثار � وما زال يثري � الكثري  هذا املو�س������وع ا

من املناق�س������ات التي ميكن تلخي�س������ها على 

النحو التايل:

مع ظهور اأهمية املعرف������ة العلمية جرى 

تق�سيم التعليم اجلامعي، ول �سيما يف الفروع 

العلمية، اإىل مرحلتني:

�س������هادة  اإىل  وىل، املو�س������لة  املرحل������ة الأ

أو البكالوريو�������ض،  ا اللي�س������ان�ض  أو  ا ج������ازة  الإ

واملرحلة الثانية، مرحلة الدرا�س������ات العليا، 

التي تنق�سم بدورها اإىل مرحلة تتوج ب�سهادة 

املاج�ستري، واأخرى تتوج ب�سهادة الدكتوراه.

ويف حني تتم العناية بالتدري�ض يف املرحلة 

وىل، تعن������ى املرحلة الثانية بالتدريب على  الأ

البحث بعامة، وبالبحث نف�سه بخا�سة.

وهكذا يكون الف�سل �سبه تام بني التدري�ض 

والبحث.

هناك من يدافع عن هذا الو�سع بقوله:

وىل  1- اإن تدري�������ض املرحلة اجلامعية الأ

�س������اتذة الباحثني، وميكن  ل يتطلب عمل الأ

اأن ي�س������تعان فيه بامل�ساعدين جلعل الباحثني 

ين�رصفون اإىل بحوثهم وكتاباتهم.

�������رصورات عملي������ة  أي�س������اً  ا 2- هن������اك 

لذل������ك. فالتكلفة الباهظ������ة للبحوث دفعت 

اإىل جتميعها يف مراكز كربى على ال�س������عيد 

أو ال������دويل، ميك������ن اأن يفيد منها  الوطن������ي، ا

أ�ساتذة اجلامعات املختلفة. مثال ذلك املجل�ض  ا

.
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وروبي للبحث النووي يف جنيف الأ

�ساتذة  ويف هذه احلالة، ي�س������عب على الأ

الباحث������ني يف ه������ذه املراك������ز اأن يوفقوا بني 

البحث والتدري�ض.

أي�ساً العمل امليداين الذي يتم  3- هناك ا

اإجراوؤه على �سعيد وطني اأو دويل اأي�ساً.

داء  ومثال������ه: درا�س������ة العلق������ة ب������ني الأ

املدر�س������ي والو�س������ط الجتماعي يف املرحلة 

أداء التلمي������ذ يف  أو متو�س������ط ا البتدائي������ة، ا

ملء..  أو الإ منطقة ما يف اختبارات القراءة ا

ث������ار. والتنقل الذي  أو التنقيب عن الآ اإل������خ؛ ا
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يتطلبه هذا العمل ل يتنا�سب مع التدري�ض.

ويخل�ض هوؤلء اإىل اأن الك�سف والتدري�ض 

وظيفت������ان متمايزتان، ل������كل منهما �رصوطها 

ومتطلباتها.

ففيما يتعلق بالتدري�������ض يجب اأن يتمتع 

املدر�ض بكفاءات علمية جتعله يتتبع التقدم 

الذي يح�س������ل يف جمال اخت�سا�سه اإ�سافة 

اإىل ثقافته العامة؛ ومبوؤهلت تربوية متكنه 

من ح�سن التعامل مع تلمذته، والتعرف اإىل 

م�سكلتهم وطموحاتهم.

واإىل جان������ب التعليم املبا�رص الذي يقدمه 

الكب������ار، يج������ب اأن تف�س������ح اجلامع������ة جمالً 

أو التعل������م الذات������ي؛ كما  للرتبي������ة الذاتي������ة ا

توف������ر حميط������اً لتعلم الطلب بع�س������هم من 

بع�ض. »فحني يجتمع العديد من ال�س������بان، 

احلاذقني، املنفتحي العق������ل، القادرين على 

امللحظة،.. فاإنهم �س������يتعلمون، بع�سهم من 

 .
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بع�ض، ولو مل يكن هناك اأحد لتعليمهم...«

»و�س������تمثل املحادثة فيما بينهم جمموعة من 

املحا�رصات.. يك�س������ب كل منهم لنف�سه فيها 

آراء جديدة، ومادة جدي������دة للفكر، ومبادئ  ا

.
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متميزة للمحاكمة والعمل يومياً«

وهكذا فاإىل جانب التعليم املبا�رص الذي 

يقدم������ه الكبار، يجب اأن يكون هناك نوع من 

التعليم الذاتي، واآخر من التعليم اجلماعي.

وب�س������يغة ح�س������ابية ب�س������يطة »ميكن اأن 

نفرت�ض اأن ما يعلمه الطلب للطلب يجب 

اأن ي�س������كل ثلث التعليم اجلامعي )يف املرحلة 

�س������اتذة للطلب ي�سكل  وىل(، وما يعلمه الأ الأ

الثلث الثاين. اأما ما يتعلمه الطلب باأنف�سهم 

يف املكتبة واملخترب والدر�ض امل�ستقل، فيجب 

اأن ي�سكل الثلث الباقي، واإذا انحرف اأي من 

جزاء الثلثة ب�س������كل وا�سح عن هذا  هذه الأ
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املعيار لي�سل اإىل الن�سف، فاإن هناك توازناً 

غري �س������حي«. اأما يف الدرا�سات العليا، فاإن 

ح�س������ة ما يوؤديه الطالب بنف�س������ه يف املكتبة 

واملخت������رب والدر�ض، يجب اأن تكون اأكرب حتى 

.
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خرين جمتمعني من العن�رصين الآ

ويلحظ اأن ما يتعلمه الطلب بع�س������هم 

من بع�ض يربز اأهمية ال�سكن الداخلي لطلبة 

اجلامع������ة، وتنظيمه ب�س������كل يق������دم تربية ل 

�سكلية اإىل جانب التعليم ال�سكلي.

و�������رصورة التعلي������م الذاتي، ت������ربز اأهمية 

وجود املكتبة واملخترب والظروف امل�س������اعدة 

على الدرا�سة واملطالعة والعمل.

اأما البحث فهو ي�سكل مطلباً جديداً ن�ساأ 

عن تطور املعرفة العلمية واأدى اإىل مزيد من 

التطور فيها.

يقول جون ديوي: ».. اإن م�ستقبل ح�سارتنا 

يتوقف على تو�س������يع ع������ادات الفكر العلمي 

وتعميقها... واإدراج العلوم يف مناهجنا يعني 

نوعاً خا�س������اً من التدريب الفكري اأكر مما 

.
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يعني تقدمي مواد جديدة...«

�س������لح اجلامعي على اأن  ويوؤكد دعاة الإ

»الوقائ������ع، واملعطيات، وحت������ى املبادئ تتغري 

با�ستمرار، وبدلً من تعليمها ب�سفتها حقائق، 

فاإن على اجلامعات احلديثة اأن تعلم طلبها 

.
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ال�سوؤال، والختبار، واحلكم...«

ومن خلل قيام اجلامعة بتدريب الطلب 

عل������ى البحث والتفك������ري العلمي م������ع بداية 

حياتهم اجلامعية، فاإن امل�س������افة تق�رص بني 

وىل ومرحلة الدرا�سات  املرحلة اجلامعية الأ

العليا، ويقل التمييز بينهما، وي�سبح طلب 

وىل باحثني �س������اأنهم �ساأن اأقرانهم  املرحلة الأ

يف الدرا�سات العليا.

على للتدريب العقلي يجب  ه������ذا املثل الأ

األ يقت�رص على عل������وم احلياة والفيزياء، بل 

ينبغي اأن يطبق يف جميع ميادين الدرا�س������ة. 

 William T. يقول ويليام ت. �س������ريغويك

Sedgwick: »اإن التدري������ب العقل������ي مل يعد 

حم�س������وراً يف العل������وم، بل اأ�س������بح الطريقة 

احلقيقي������ة للبحث يف التاريخ، وال�سيا�س������ة، 

وعل������وم اللغ������ة، ويف جمي������ع ف������روع املعرفة 

الع�رصية تقريب������اً. ولعل اأهم اخلدمات التي 

قدمه������ا العلم هي اكت�س������اف طريقة البحث 

النموذجية وتعميمها، فقد �س������ارعت جميع 

فروع املعرفة اإىل تبنيه������ا، وهذا التبني اأدى 

، ويف 
)8(

اإىل ذيوع الروح العلمية لهذا الع�رص«

ن�سانية طّور العلماء طريقة جديدة  العلوم الإ
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هي: حلقة البحث »ال�س������يمنار« التي ت�س������كل 

بدي������ًل للمخترب يف علوم احلي������اة والفيزياء 

والكيمي������اء. وق������د اأكد العامل������ون يف العلوم 

أنهم ي�س������تطيعون تعليم طلبهم  ن�س������انية ا الإ

طريقة الك�سف العقلي بتوجيههم من خلل 

م�رصوع للبحث يف حلقات م�سغرة.

 :Daniel Gilman يقول دانييل جيلمان

�س������تاذ ينخ������رط يف حلقة البحث، مع  »اإن الأ

جمموعة م�س������غرة من الطلب املتقدمني يف 

اجتاه لل�ستق�ساء وفح�ض م�سادر املعرفة.. 

�س������غر �سناً على  وهكذا يح�س������ل الطلب الأ

فر�سة لروؤية الطرائق التي يعمل بها الطلب 

كرب �سناً.. ويت�سجعون لختبار قدرتهم يف  الأ

.
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ال�ستق�ساء والبحث..«

ومن ال�رصوري التنبيه اإىل اأهمية بحوث 

�ستاذ  �ساتذة يف هذا املجال. فحني يعمل الأ الأ

يف البحث تنتقل حما�سته ب�سهولة اإىل طلبه، 

�ساتذة �رصيكاً  وبهذه ال�سورة ت�سبح بحوث الأ

يف التدريب العقلي العلمي لطلبهم.

وامل�سكلة اخلا�سة التي تواجه البحث هي 

»البحث التعاوين امل�س������رتك«، وهي تت�سخم 

أك������ر منها يف العلوم  ن�س������انية ا يف البحوث الإ

الطبيعية حيث امل�س������اركة كبرية ن�س������بياً بني 

العلماء وم�ساعديهم نظراً للطبيعة التعاونية 

لكثري من بحوث هذه العلوم.

ن�س������انية اأن  وميكن للعاملني يف العلوم الإ

ميروا بهذه التجربة حني يعملون يف م�رصوع 

أو اإنتولوجيا، اأو  كبري مثل و�س������ع قامو�������ض، ا

اإجراء م�سح وا�س������ع. وعليهم يف هذه احلالة 

اأن يُوّزع������وا العم������ل بحيث ي�س������بح كل منهم 

جزءاً من فريق.

هناك على كل حال فائدة كبرية يف العمل 

ن ال�سغار يتعلمون من الكبار، كما  التعاوين لأ

خر. ي�ستفيد كل باحث من الباحث الآ

ويف جمي������ع احلالت، عل������ى الباحث يف 

ن�س������انية ال�ستعانة بتقنيات البحث  العلوم الإ

احلدي������ث، �س������اأنه يف ذلك �س������اأن الباحث يف 

خرى، والعمل عل������ى تطوير هذه  العل������وم الأ

التقنيات بح�سب مو�س������وع بحثه ومراجعه. 

فادة من كتب الرتاجم يف الرتاث  ففي �سبيل الإ

�س������لمي قم������ُت بتطوير برنامج  العربي � الإ

ن�س������طة الثقافية والرتبوية يف  خا�ض يربز الأ

وىل للهجرة  دم�س������ق يف الق������رون الثلث������ة الأ

من الناحيتني الكيفية والكمية، وهي ت�سكل 

مو�س������وع الر�سالة التي تقدمت بها للح�سول 

.
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على �سهادة الدكتوراه
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�س������اتذة  وحني تدع������م اجلامعة بحث الأ

والط������لب فاإنها تخ������دم املجتمع بطريقني: 

أنه������ا تخرج طلباً قادرين على تقدمي  ول ا الأ

أنها  أ�س������كال املحاكمة العقلية، والثاين ا اأعلى ا

تنتج معرفة ت�سهم يف التقدم الجتماعي.

يقول جيلمان: »ل نحتاج اإىل الكثري لرنى 

اأن تقدم احل�سارة احلديثة يعود اإىل ا�ستخدام 

الطرائق العلمية، واأن هناك م�س������كلت على 

علقة ب�س������الح اجلن�ض الب�������رصي بقيت من 

نها مل تدر�������ض بالطريقة العلمية  دون ح������ل لأ

 .
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املنا�سبة«

فالبحث وتدري������ب الباحثني ميثلن اأهم 

اخلدمات الت������ي تقدمها اجلامعة للمجتمع. 

وم������ن ال�رصوري اأن تنت�رص روح البحث يف كل 

اأق�سام اجلامعة ومن القاعدة اإىل القمة.

وحني تقرر اجلامعة ت�سجيع البحث على 

�سع���دة، ف���اإن عليها توف���ري مكتبة  جمي���ع الأ

عام���رة حديث���ة، وماب���ر واأجه���زة متطورة، 

�ساتذة  وم���واد متنوع���ة.. اإلخ، ناهيك ع���ن الأ

القادرين على النهو�س مبثل هذه املهمة.

هذه هي ال�������رصوط املادية، اأما ال�رصوط 

وىل  املعنوي������ة اأو اخللقية فه������ي بالدرجة الأ

مانة العلمية. حرية البحث والأ

فحني ي�سري الباحث يف منهجه من جمع 

للمعلوم������ات وملحظة وجتريب اأو حماكمة، 

ويتو�س������ل اإىل نتائج فاإن عليه اأن يعلنها عن 

أو كتب تُ������وّزع على الزملء  طري������ق مقالت ا

املخت�س������ني ليطلعوا عليها ويتحققوا منها، 

من خلل تكرار البحث على نف�ض املعطيات. 

كما ي�س������تطيع تقدميها للطلب������ة يف حلقات 

البحث.

املهم اأن نتائج البحث العلمي، واملعطيات 

التي ا�س������تند اإليها يجب اأن تعم������م، اأو على 

ق������ل يجب اأن يكون الو�س������ول اإليها ممكناً  الأ

�سخا�ض املوؤهلني لتقوميها. من الأ

وتكوين الفكر يجري بتكوين عادة النظام 

واملنهج، واإرجاع كل معرفة جديدة نح�سلها 

أو التن�سيق  اإىل ما نعرفه م�سبقاً وربطها به، ا

بينهما. 

هكذا توؤك������د اجلامعة ا�س������تمرار احلياة 

جيال اجلديدة  الفكرية الت������ي تبني عليها الأ

عملها يف اإنت������اج  معارف جديدة؛ مما يعني 

ال�ستمرار مع املا�سي، ويف امل�ستقبل.

ن�س������انية ميك������ن اأن يجري  ويف العلوم الإ

العرتاف بال�ستمرار ب�س������ورة اأكر �سهولة. 

فاأ�ساتذة القرن احلادي والع�رصين �سي�ستمرون 
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يف التعامل مع اخلليل بن اأحمد، و�س������يبويه، 

وزهري بن اأبي �سلمى... لي�ض ب�سفتهم قطعاً 

أ�ساتذة وزملء. من املتحف، بل باأنهم ا

أم������ا يف العل������وم، فمن املحتم������ل رف�ض  ا

النتائج ال�س������ابقة واإحلل غريها بدلً منها، 

ر�������ض ودورانها حول  كم������ا يف مثال كروية الأ

ال�سم�ض.

واحلقيق������ة اأن تاري������خ العل������م يب������ني اأن 

ه������ذا النقط������اع الظاه������ري ل يتناق�ض مع 

جهزة والتقنيات املتجددة  ن الأ ال�ستمرار، لأ

أو�س������ع للبحث، وتزيد يف دقة  تفتح جمالت ا

نتائجه. وقد اأدى تطور اأجهزة الر�س������د اإىل 

النقلب الذي اأحدثه غاليله.

التدريب:

يبقى اأن هناك فروعاً للدرا�سة لها مكانة 

دب  أق�س������ام اللغة العربية والأ متميزة، منها ا

ق�س������ام التي حتمل جوانب  علم، تلك الأ والإ

هامة من الثقافة ب������كل ما يف كلمة »حتمل« 

من معنى.

هذا احلامل يجب الهتمام فيه باأكر من 

التدري�ض والبحث. واأق�سد بذلك، التدريب 

يف املج������ال الذي �س������يعمل في������ه الطالب مع 

دب قد يكون  العل������م اأن العمل يف جم������ال الأ

هواي������ة وموهب������ة اإىل جانب كونه م�س������دراً 

لك�سب العي�ض.

أداة،  أنها ا وحني ننظر اإىل املعرف������ة على ا

بح�سب قول جون ديوي، تفيد يف حل م�سكلة 

وحتقيق هدف، فاإن هذه الدرا�سات تفتح اأمام 

آفاقاً وا�سعة يف الن�ساط ال�سخ�سي  الدار�ض ا

نتاج العملي، وعليها تاأهيله لها. والإ

من هذه املجالت:

جمي���ع  يف  التدري����س  جم���ال   -�

م�ستوياته:

دب يف التعليم ما قبل  فتدري�ض اللغة والأ

أ�س�ض التعبري باللغة العربية  اجلامعي ي�س������ع ا

يف جمي������ع جوان������ب احلياة، وي�س������اعد على 

النجاح الدرا�سي ب�سورة عامة.

وهو يف التعلي������م اجلامعي يعني تدري�ض 

ق�س������ام.  مقرر اإجباري يف جميع الكليات والأ

من هنا ج������اءت اأهمية ح�س������ول اخلريجني 

اجلامعيني على تاأهيل تربوي ينا�سب امل�ستوى 

الذي ينوون التدري�ض فيه.

أي�س������اً ج������اءت اأهمية تعريب  وم������ن هنا ا

ن  التدري�ض اجلامع������ي يف الفروع العلمية، لأ

اللغ������ة التي يتعلمه������ا املدر�������ض يف اجلامعة 

جي������ال التالي������ة، من خلل  �س������تنتقل اإىل الأ

التدري�ض، جيًل بعد جيل.

دب باأجنا�سه املختلفة: �- جمال الأ

دباء من خريجي  يتكّون معظم الُكّتاب والأ

أنهم ل  داب، وي�سكو الكثري منهم من ا كلية الآ

يلقون يف اجلامعة اأي تدريب على الفن الذي 
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يرغبون يف ممار�سته، مما يجعلهم يعتمدون 

على جهودهم ومطالعاتهم اخلا�س������ة، ويقلل 

بداع لديهم. فر�ض الإ

دبية عديدة، فيها  جنا�������ض الأ على اأن الأ

الفنون التقليدية كال�سعر والق�سة، وفيها فنون 

ن�س������اأت مع ات�ساع جمالت احلياة وحاجاتها، 

دبي احلديث، وامل�رصح، والكتابات  كالنقد الأ

والتلفزيوني������ة،  ذاعي������ة،  والإ ال�س������حفية، 

وال�س������ينمائية، وكله������ا حديث ن�س������بياً يحتاج 

الطالب فيه اإىل تدريب، �س������واء اأكان ذلك يف 

حلقات البحث اأو يف اأعمال التخرج اأو خلل 

التدري�ض، يخفف عن������ه اخلوف من الكتابة، 

ويزيد يف فر�ض جناحه. 

والفن������ون التقليدية نف�س������ها، حدث لها 

تطور لفت نتيجة الت�سال مع الغرب، بحيث 

داب التعريف بالجتاهات  اأ�سبح على كلية الآ

احلديثة فيها، والتدريب عليها.

كما اأ�س������بح عليها التاأكد من اأن الطلبة 

فادة  يح�س������نون التعامل مع احلا�س������وب، والإ

نه ي�س������كل  أداة للت�س������ال، لأ من������ه، مرجعاً وا

جيال اجلديدة. املكتبة احلقيقية للأ
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باحثة يف الرتاث العربي )�سورية(

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

عالم الغربي م�صنع الإ

واإنتاج اإعالمــــــي ُم�صــــــــــاد

❁
د. بغداد عبد املنعم

أتراه �ش������كاًل جديداً من  �ش������الموفوبيا.. ا رهاب.. الإ العاملية.. العوملية.. الإ

أ�ش������كال ال�ش������يطرة مولوداً �رشعياً ل�شل�ش������لة الهيمنات الغربية على العامل منذ  ا

آلي������اٌت وتراجعْت، انبثقْت حوامُل  نهايات القرن التا�ش������ع ع�رش؟؟ وكلما َخَبْت ا

آلية خارج������ة من الدائرة العلمية  جدي������دة ُتَم������ُل عليها.. فلي�س ثمة نتيجة وا

آليَة هيمنة ا�ش������تخدمت حتى  والخرتاعية الفائقة للقرن الع�رشين اإل وكانت ا

منتهى ا�شتطاعتها!!
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  ولعل مث������ال القنابل الذرية يف احلرب 

مثلة �ش������عبيًة  العاملي������ة الثانية هو من اأكرث الأ

وعامليًة و�ش������هرًة.. فهو ف�شاًل عن كونه اأمراً 

َل ارتكازاً اإعالمياً  ع�ش������كرياً مدوياً، فاإنُه �َشكَّ

عري�ش������اً اأدخل الوليات املتح������دة اإىل قمة 

الق������وى الدولي������ة.. ومن ثم اإىل قم������ة َغَدْت 

وحيدًة.. وظل هذا )املو�ش������وع الذري( وَعْبَ 

بُعٍد اآخر مو�ش������وعاً اإعالمياً و�شالحاً فعالً 

متعدد ال�ش������ويات بيدها، وو�ش������يلَة �ش������بط 

وت�ش������ويات ومفاو�ش������ات.. وم������ن ثم حتول 

اإىل )ثقل ا�ش������راتيجي( يدخل يف ت�ش������نيف 

)القوة(. 

أم������ا اجلي�ش اجلدي������د بطاقمه الهادئ  وا

وعنا�������ره اجلذاب������ة وقواع������ده املمتعة فهو 

ع������الم(.. لقد َحَكَمْت العالقاِت الثقافية  )الإ

والحتكاكاِت واملواجهاِت عموماً بني الغرب 

�شالمية جمموعٌة  والدائرة العربية ومن ثم الإ

من امل�شطلحات التي مت حتويلها اإىل )واقع 

أنه هو الواقع، بل  نظري( يتعاملون معه على ا

كاأنُه كل �شيء..!

 من اأقدم هذه امل�ش������طلحات م�ش������طلح 

العاملية الذي )تطور( مع بداية القرن احلادي 

والع�رين اإىل العوملية.. ويف منت�ش������ف املدة 

ما بني اإطلق �ساروخ )م�سطلح العاملية( يف 

ن اأطلَق  بداية القرن التا�س������ع ع�رص وحتى الآ

علمي الغربي ع������دداً كبرياً من  امل�س������نُع الإ

امل�س������طلحات املوجهة لو�سع املنطقة �سمن 

قوالب حمددة.

أ�س������لوَب التعامل معها من   هم يطرحون ا

خلل احليثيات وامل�س������احات التي مينحونها 

أو ذاك. كان من م�سطلحات  لهذا امل�سطلح ا

منت�س������ف الفرتة )قل������ب الق������رن الع�رصين( 

و�سط – العامل العربي  م�سطلحات:ال�رصق الأ

�س������وليون -  �س������لم الرادي������كايل – الأ – الإ

�س������لميون.. تطور معظمه������ا يف بدايات  الإ

الق������رن احلايل لت�س������بح �س������من اقرتاحات 

حادية اجلديدة: ال�رصق  جمندة يف الروؤية الأ

و�سط الكبري..!!  و�سط اجلديد – ال�رصق الأ الأ

واأ�سبحْت املنطقة تن�سب اإىل هذا امل�سطلح: 

و�سط – اإقليم �رصق املتو�سط  اإقليم ال�رصق الأ

أو�س������طية وق�س������ية �رصق  – وم�س������كلة �������رصق ا

أية  أو�س������طية.. كل ذلك ليُمنَع ع������ن املنطقة ا ا

أو لغوية )عربية( اأو عقيدية  هوية ح�سارية ا

)اإ�س������لمية( وكل ذل������ك كيم������ا تك������ون )دولة 

�سلمية مربرة  اإ�رصائيل( غري العربية وغري الإ

الوجود واحل�س������ور يف حمي������ط ل متت اإليه 
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 الذي ا�ْستُِغَل على 
)1(

ل�ساق..!( ب�سلة اإل )بالإ

اإجنازه كواقع ولي�ض كم�س������طلح منذ بدايات 

أن�س������اٌق من  جله ا القرن الع�رصين، وُحرَرْت لأ

القرارات والعهود والكتب والتو�سيات لعلها 

معروف������ة جداً يف التاريخ ال�سيا�س������ي العربي 

احلديث!!

اأعتق������د اأن عملية تبن������ي )اإنتاج اإعلمي 

ُم�س������اد( وا�ست�س������دار م�س������طلحات فاعلة 

علمية العربية  وماأخوذ بها يف العملي������ة الإ

�سلمية.. اأمٌر ل يخلو من اأن يكون جزءاً  والإ

ديناميكياً من احلقيقة الثقافية والتاريخية 

أي�ساً  وال�سيا�سية للمنطقة.. وذلك ما يحتاج ا

علمي( الذي تكون  اإىل عملية )البح������ث الإ

حماوره ذاهبة بعمق يف الجتاهات النف�سية 

علمي وتكوُن  والذهنية ملتلقي خطابن������ا الإ

فيه ارتكازاتُنا اخلا�سة من امل�سطلحات.. 

ن  ف� نحن مل نت�س������َد كم������ا يجب وحتى الآ

رهاب(..  )الإ امل�س������طلحي  ال�س������اروخ  لهذا 

م�س������طلح يه������دف اإىل ت�س������دير عق������دة اإىل 

العرب واإىل امل�سلمني ت�سنع ارتباكاً وخلخلًة، 

وت�س������مح لهم من خلل منظوم������ات قانونية 

من اجتياح املنطقة وال�ستمرار يف حماولت 

اإعادة ت�سكيلها وفق م�رصوعاتهم !!

من  ..وهو 
)1(

�سلموفوبيا( )الإ منها  وكان 

علمية حداثًة ت�ساعدت  اأكر امل�سنوعات الإ

مع ت�ساعد راأي عام غربي مغلف بالعن�رصية 
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�س������لم.. فهو �سناعة اإعلمية  والكراهية للإ

وب�ساعة �سيئة ت�سافرت يف ت�سنيعها جهوُد 

دوائ������َر كثرية خارجية، وهو م�س������طلح جرى 

خر، اأي )من  ت�س������ديره هذه املرة بالجتاه الآ

الغ������رب!( اإىل الغ������رب لت�س������نيع وجهة نظر 

لديه.. اإىل املنطقة بعربها وم�سلميها..  

م���ن الق���رار املوؤ�س�سات���ي..اإىل بحث 

ر�س اإعامي علمي على الأ

لَْت املنظماُت واملوؤ�س�س������ات العربية  �َس������َكّ

�س������لمية ذات الطبيعة الثقافية ندواٍت  والإ

�س������كال  الأ أدان������ت  ا وق������رارات  وموؤمت������رات 

علمية املوؤثرة �س������لباً على املنطقة خا�سة  الإ

�سا�س������ية..واأقل من  بق�س������اياها ال�سيا�سية الأ

ذلك يف املجالت الجتماعية والنف�سية وهي 

جمالٌت مهمٌة للغاية..   

�س������لمي  فقد رم������ت منظمة املوؤمتر الإ

من خ������لل موؤمتراتها اإىل تعري������ٍف مببادئ 

يف  واحلداث������ة  والعت������دال  الو�س������طية 

لظاهرة  والنعكا�س������ات اخلطرية  �سلم..  الإ

�سلموفوبيا( على املجتمع العاملي كله..  )الإ

وذكرت م������ن خ������لل املوؤمت������رات والندوات 

أنها �ستعمل على حتفيز الغرب على  املنعقدة ا

�سلموفوبيا..  مناه�سة ظاهرة الإ

مور )الداخلية(  واأعتقد اأن من اأ�سعب الأ

�س������لمية الت������ي تظهر خلل  العربي������ة – الإ

فواج الحتللية امل�سطلحية  مواجهة هذه الأ

أنها تنحو – ب�س������كل عام – اإىل التعميم واإىل  ا

أنها )ردة فع������ل( فاإنها تبداأ احلركة من بعد  ا

ر واجتياحه، بل  حرك������ة امل�س������طلح املُ�َس������دَّ

وتوليه مقاماً وح�سوراً يف نف�سيتنا وواقعنا..  

فلي�ض هن������اك بَْعد انتق������الً اإىل املبادرة..اأي 

النتق������ال اإىل الهجوم ولي�������ض الدفاع دوماً.. 

املبادرة مباذا ؟؟ املبادرة اإىل اإنتاج م�س������طلح 

أث������ري حقيقية وحتميله على  واتباع و�س������ائل تا

نرتنت  علمية املنا�سبة لذلك )الإ احلوامل الإ

– ال�س������حافات العربية والغربية- ال�س������ينما 

– الف�س������ائيات  – ال�سياحة -..( والعتماد 

يف ذل������ك على خرباء اإعلميني خمت�س������ني.. 

وبالتواكب كذلك مع حركة حقيقية فاعلة يف 

�رصاديب موؤ�س�سات الأمم املتحدة تعمل بداأب 

ي�س������ال الق�س������ايا العربية مرحلَة  وب�سرب لإ

الظه������ور احلقيقي والنت�س������ار وال�س������تمرار 

حلاح على بقائها.. والإ

كذلك حمل اخلطاُب )العاملي( خا�س������ًة 

منذ بدايات القرن اجلديد مب�سطلح جديد 

هو )حوار احل�س������ارات!!( ونظ������راً لطبيعته 
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علمية العربية(.  امل�ساملة فقد دخل يف )الإ

   )حوار احل�سارات( اإحدى املقرتحات 

يجابية الأممية.. لعلنا ن�س������توعبه ونفرح  الإ

بنديتنا له������م عرب ج�������رص احلوار..الذي من 

وىل تكون  املفرت�������ض اأن يحمل �س������ويتني، الأ

�س������لمي، والثانية  داخلية اأي داخل العامل الإ

تكون مع ممثلي كربى احل�سارات املعا�رصة.. 

ومن املاأمول )اأن تنتهي مب�س������احلة تاريخية 

ميك������ن اأن تك������ون مبثاب������ة و�س������فة ملعاجلة 

التع�سب �س������د التنوع الديني والثقايف الذي 

ي�سبب ا�سطراب العامل املعا�رص(..

 )ال�سهيوني���ة تقات���ل عل���ى جبه���ة 

اللغة(  

 دخلْت ال�س������هيونيُة يف احليز ال�سيا�سي 

َجْت هذا الدخول باإقامة  التفاعلي العاملي وتوَّ

دولة.. ب�)اإل�س������اق دولة( �رصعنتها منظمات 

وهيئات الأمم املتحدة.. كان الف�ساءُ الأممي 

خرى  ف�س������اًء خليلهم.. وكنا يف الع������دوة الأ

خر!!  الق�سية.. كنا يف العامل الآ

اإىل جانب هذا الف�ساء ال�سا�سع ارتكزت 

علم(  ال�سهيونية مبكراً جداً اإىل )ف�ساء الإ

وخلقت داخل������ه م�س������نَعَها اخلا�ض املرتبط 

بعلق������ات ع�س������وية حم�س������وبة مع امل�س������نع 

الغرب������ي.. ولكْن م������ا تاريخية هذه الق�س������ة 

اكت�س������فها  ال�س������هيونية؟؟ وهل  علمي������ة  الإ

العرب؟؟ وماذا فعلوا اإذ اكت�سفوا ذلك؟؟

)ال�س������هيونية تقاتل على جبهة اللغة(.. 

تعود هذه اجلملة العربية اإىل �س������نة 1967م 

أنها خرجت من و�س������ط الرتباك الكبري  اأي ا

والهزمية املرتاكمة.. وهي ل� غ�س������ان كنفاين 

أ  ديب الروائي الفل�سطيني الذي كان قد بدا الأ

أ بالتايل  اإ�سعاُعُه بالت�رصب نحو الغرب )ليبدا

أث������ري يف الذهنية الغربية(.. والذي ما  يف التا

لبثت ال�س������هيونية اإل قليًل حتى اغتالته يف 

بريوت 1970 !!

أنه  يف تفا�س������يل ه������ذه العب������ارة العربية ا

فج������اأة �سيت�س������اعف دور اللغ������ة العربية يف 

الفرتة التي كانت مقدمة لولدة ال�س������هيونية 

ال�سيا�سية ، وبعد هذه الولدة يف نهاية القرن 

التا�س������ع ع�رص، وفجاأة تقفز اللغُة العربية من 

النطاق الذي عا�س������ت فيه قروناً طويلة كلغة 

دين تقليدية لتُْجرَب بو�سائل خمتلفة على لعب 

دور اللغ������ة القومية.. وخلل حوايل ن�س������ف 

قرن تقريباً تُْدَفع اللغ������ُة العربية دفعاً حتت 

نوع نادر من ال�س������غط لتت�ساعد من م�ستوى 

لغة خمت�سة ب�سوؤون الدين اإىل امل�ستوى الذي 
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يدفع مبوؤ�س�س������ة ثقافية عاملية مثل موؤ�س�سة 

نوبل ملنح جائزتها ال�سنوية لعام 1966 لكاتب 

أنه »يكتب بلغة  اإ�رصائيلي لي�ض له ميزاٌت اإل ا

عربي������ة جميلة«! وتتابع تفا�س������يل العبارة يف 

حتليل غري م�س������بوق: لقد قاتلت ال�سهيونيُة 

على هذه اجلبهة قت������الً مريراً ل يوازيه يف 

تاريخه������ا اإل القتال عل������ى جبهة مكملة هي 

جبهة رف�ض الندماج«)4(..

ولقد فر�ست ال�سهيونية هذا ال�ستنتاج 

نَّ العربية مل تع�������ضْ طوال القرون 
الغري������ب باأ

نها  نها كانت لغة الطقو�������ض الدينية، بل لأ لأ

كانت نوعاً من الدولة.. وتتابعْت الت�ساعداُت 

ال�سهيونية حتت الظلل الغربية..     

مدين���ة القد�س وواب���ل م�سطلحي 

من �سويتني!!

يتقدُم مدينَة القد�ض �س������فان من جيو�ض 

امل�س������طلحات �س������ٌف عري�������ض ق������دمي هو 

ال�سيا�سية  الغربي )ال�ست�رصاقي ومبتوازياته 

والع�س������كرية( و�س������ٌف متاأخر �سهيوين لكنه 

ن متقدماً.. بينما العمُق العربي  اأ�س������حى الآ

املفرو�ض ما زال - ل �س������يما يف حا�رصه - ل 

ُل �سفاً.. يُ�َسكِّ

�س������ماء العربانية اإ�س������لمياً  اإن اإطلق الأ

على تكوينات معمارية داخل املدينة القدمية 

)ب������رج داود على قلع������ة القد�������ض مثًل( هو 

بالن�سبة اإلينا اأمر بديهي نا�ِسٌئ عن الطبيعة 

�س������لمي..  الإ للدين  الحتوائية  ال�س������مولية 

خر كان اأمراً حمدوداً  لكنَُّه لدى ال�س������ف الآ

وقابًل للقلب والت�سييق وال�ستغلل.. وجند 

أ�س������ئلة مت�س������ارعة ل بد من تلبية  أّننا حيال ا ا

�س������ئلة: هل هذا  جاب������ة عليها، ِمْن هذه الأ الإ

مر يحتاج اإىل �سياغة م�سطلحية جديدة  الأ

أو تو�س������يحية خا�سة يف توجهنا اإىل الغرب؟  ا

علمية الغربية جتاه  والنتباه اإىل اللغ������ة الإ

امل�س������ادة  بامل�س������طلحات  وتزويدها  املدينة 

اللزمة.. فلقد داأب امل�س������ت�رصقون والرحالة 

أي�س������اً على ت�س������مية القد�������ض بالبلدة  منهم ا

)Town( ولي�������ض باملدين������ة )City( وه������و 

بعادي بحق  نوع من الت�س������غري املعن������وي والأ

املدين������ة.. ولع������ل عدداً وفرياً م������ن الباحثني 

والكاتبني العرب قد امتطوا هذا امل�س������طلَح 

ومل يحاولوا النظ������ر يف عينيه وهم يرددون: 

البلدة القدمية بدلً من املدينة القدمية..

نحتاج كذلك – ورمبا هذا ملدينة القد�ض 

اأكر من غريها اأن نُِحلَّ غربياً واأممياً ا�س������م 
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 Al QUDS أور�ساليم – اأي القد�ض بدلً من ا

     ..Juresalem بدلً من

عدد كبري من امل�س������طلحات املقد�س������ية 

يحتاج اإىل اإعادة نظ������ر  واإىل حترير ُمعتمد 

من قبل فريق ي�س������م الفقه������اء والتاريخيني 

واملعماريني املقد�س������يني املتابع������ني ليوميات 

ل  مِّ املدين������ة.. وكل ذلك بقي������ادة اإعلمية حُتَ

هذا امل�سطلح وتبحث فيه: 

طاقَة املواجهة للم�سطلح املفرو�ض �سواًء 

أو ال�سهيونية. من قبل ال�ست�رصاق ا

العناي������ة بطرح������ه واإي�س������اله وتكري�س������ه 

باللغات املعتمدة واملوؤث������رة عاملياً.. وتكري�ض 

لفظه العربي.

  خلق م�ستوى تف�سيلي من امل�سطلحات 

واملعمارية  والنف�س������ية  واملجتمعية  املديني������ة 

وذل������ك يف اإط������ار مواجهة ما يبني������ه الكيان 

ال�سهيوين بدءاً من ت�سميات عربية لل�سوارع 

خرى  اإىل امل�ستويات الأ حياء املقد�سية..  والأ

�سيل والعميق  من اقتلع التكوين العربي الأ

أنها  أ�س������ياء يعتق������دون ا واإل�س������اق وتكري�ض )ا

هويتهم(.. فخلق هذا امل�س������توى التف�س������يلي 

أي�ساً �سبَّاقاً ومبادراً ومواجهاً  يجب اأن يكون ا

علمي.       ل� فعلهم وم�سطلحهم الإ

اإيج������اد حي������زات للكتابة يف ال�س������حف 

العاملية ال�س������هرية للتمك������ن من )متكني( هذه 

امل�سطلحات.. 

مر مبدين������ة القد�ض  ل يخت�ض ه������ذا الأ

خرى  وحده������ا بل ب������كل امل������دن العربي������ة الأ

وتف�س������يلتها املعماري������ة واحلياتية.. وذلك 

خوية  لتظه������ر التطابقات والت�س������ابهات والأ

احلقيقي������ة ب������ني القد�������ض وامل������دن العربية 

خرى، وهذا يبن������ي ارتكازاً  �س������لمية الأ والإ

آنياً بل  وا�سعاً وامتداداً تخ�س������اه ال�سهيونية ا

ا�سرتاتيجياً.

علمي  تخ�س������ي�ض جزء من اخلطاب الإ

للت�سحيح امل�ستمر يف كنه وهدف امل�سطلحات 

مُر اأحياناً اإىل  امل�سدرة اإلينا.. فقد و�سل الأ

أو  َرة بديهيًة ا اعتبار هذه امل�سطلحات املُ�َسدَّ

أو لفظية ي�ستطاُب التحذلق  مو�س������ة ثقافية ا

الفكري������ة  بح������اث  الأ به������ا وت�س������ديرها يف 

أو  ن هذا امل�ستوى البحثي ا كادميية(.. ولأ والأ

كادمي������ي يجب اأن يَْحِمَل بقدر وا�س������ع من  الأ

حاطة.. ف������ل ينفلُت  الوعي والتدقي������ق والإ

بحٌث ما وراء م�سطلح جرى ت�سديره!!    
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اأخريًا:

جبهٌة عري�س������ة وعميقة تنفتح.. ويزداُد 

انفتاحها ت�س������ارعاً وذلك ب�س������بب التطورات 

ال�س������وئية يف الت�س������ال اللكرتوين وتعميم 

املعلومات على م�ستوى العامل..

علم(.. ولئن كنا ن�ستند اإىل  هي )جبهة الإ

م�سطلح ع�سكري تقليدي هو )اجلبهة( غري 

أنه يف احلقيقة هو )ف�س������اءُ جبهات!( فهل  ا

علمي  ن�س������نُع معركتنا يف هذا الف�س������اء الإ

املتلطم..؟ لي�ض معرك������َة الدفاع بل معركة 

مبادرة وهجوم وتكثيف وا�ستمرار. 

ل�ساق( اإىل م�سطلح اإعالم��ي – �سيا�سي يحل عربياً ويف اخلطابات  عل��ى �سبيل املثال والق��رتاح: حتويل كلمة )الإ  -1

املوجه��ة عربي��اً بدًل من قيام دولة اإ�سرائيل.. اأي يكون )اإل�ساق دول��ة اإ�سرائيل( كم�سطلح مواجه اأو م�ساد ل� )قيام 

دولة اإ�سرائيل(. 

�سالمية  �سالموفوبيا( – من�سورات املنظمة الإ �سالم – الإ عالم يف معاجلة ظاهرة اخلوف من الإ انظ��ر: ن��دوة )دور الإ  -2

للرتبية والثقافة والعلوم )اإي�سي�سكو( – 1429 ه� / 2008م

بحاث  دب ال�سهيوين. �سل�سلة درا�سات فل�سطينية 22– منظمة التحرير الفل�سطينية– مركز الأ غ�سان كنفاين، يف الأ  -3

�س15.

املرجع ال�سابق �س 15.  -4
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منذ اأكرث من ع�رشين �س������نة، على وج������ه التقريب، فاإن املتتبع ملا يجري يف 

العامل ي�س������تنتج ال حمالة، اأن العامل يعي�ش ثورة جذرية جديدة ن�ستطيع ت�سميتها 

بالثورة املعرفية على غرار الثورة ال�سناعية التي غريت وجه التاريخ واأمناط 

أ�س������اً على عقب، وجعل������ت البلدان املتقدمة يف حالة  احلياة وقلبت املوازين را

ت�س������ابق مع الزمن للهيمنة على م�سادر املعرفة، وو�سائط نقلها، وتثمريها يف 

�سواق.   حماوالت دوؤوبة لب�سط نفوذها على اأكرب عدد من االأ

ناقد �سوري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

�لثورة �ملعرفية ودورها يف �إعادة هيكلة

منظومة وفعاليات �القت�صاد

❁
د. نزار عوين
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وغني عن القول اإن املعرفة هي القاعدة 

�سا�س������ية للرثوة يف ع�رضنا احلا�رض، ففي  الأ

املا�سي عندما كان يتكلم �ساحب راأ�س املال 

ح������ول ثروته ف������كان يتكلم ح������ول ما ميتلك 

من م������زارع، ومعدات وم������وارد طبيعية، اأما 

يف امل�س������تقبل القريب الذي ل اأخاله بعيداً، 

فعندما يتكلم ال�س������خ�س عن ثروته ف�سيتكلم 

عن م������دى قدرته على التحك������م يف املعرفة 

ومثال على ذلك »بيل غيت�س« �س������احب اأكرب 

�رضكة برجميات يف العامل الذي ن�ستطيع القول 

أ�سكال  أنه يرتبع على عر�س املعرفة، ومن ا عنه ا

املعرفة برجمي������ات اأجهزة احلا�س������وب التي 

أل������ف من معلومات، وبرام������ج يتم تخزينها  تتا

يف اأجهزة احلا�سوب لي�سار اإىل ا�ستخدامها، 

واملعلوم������ات  الربجمي������ات  ه������ذه  وتختل������ف 

باختالف الغر�س منها، مما يجعل اأ�سحاب 

هذه املعرفة يتحكمون باأ�سعارها وتزويدها، 

أي�ساً و�سائل ا�ستخدامها  أ�سكال املعرفة ا ومن ا

وهي اأجهزة احلا�سوب والت�سالت باأنواعها 

نرتنت والت�س������الت  مبا فيه������ا �س������بكات الإ

اخللوية.

ومفه������وم اقت�س������اد املعرف������ة يتلخ�������س 

با�ستخدام املعرفة خللق املنافع القت�سادية، 

ويتميز هذا القت�ساد عن القت�ساد ال�سابق 

ال������ذي كان يقوم عل������ى عنا�������رض راأ�س املال 

أ�سا�س������ية على  والعم������ل باأنه يعتمد ب�س������ورة ا

أنه  املعلومات واملعرف������ة يف خلق الروة، كما ا

أ�س������واقه لي�ض لها حدود  اقت�س������اد عاملي، وا

وطنية، بل اإن العامل كله ي�س������كل �س������وقاً لهذا 

أي�س������اً القت�ساد املعريف  القت�ساد، ويتميز ا

عن القت�ساد ال�س������ابق )اقت�ساد راأ�ض املال 

والعمال������ة( باأنه يعتمد عل������ى موجودات غري 

ملمو�س������ة، بينما القت�س������اد ال�س������ابق يعتمد 

على املوجودات امللمو�س������ة. اإن التكنولوجيا 

نتاج يف  واملعرفة هي العنا�رص الرئي�س������ة للإ

الوق������ت الراه������ن، ومع زي������ادة �رصعة حركة 

املعلومات واملعرفة وق������وى العمل واخلربات 

والتي با�س������تطاعتها النتقال ب�سورة فورية 

ح������ول العامل بف�س������ل تكنولوجي������ا املعلومات 

والت�سالت وو�سائط النقل املتطورة جند اأن 

أو  أو التي تتمتع بها الدول ا امليزة املكت�س������بة ا

أو اإلغائها  ال�رصكات من املمكن التغلب عليها ا

خ������لل فرتة وجي������زة من الزم������ن من خلل 

التط������ورات املت�س������ارعة واملناف�س������ة احلادة، 

وحت������ى تبقى ال������دول وال�������رصكات حمافظة 

على مكانتها التناف�س������ية حملياً، وعاملياً فاإن 

ذلك يتطلب منها اأن تعمل بجد وبا�س������تمرار 

بداع،  عل������ى زي������ادة قدرتها على اخلل������ق والإ

�سواق املحلية  واملحافظة على ح�ستها يف الأ

والعاملي������ة وحماولة زيادته������ا، ويتحقق ذلك 

من خ������لل امتلكه������ا تكنولوجي������ا املعرفة، 

والكفاءات املعرفية املتطورة والفعالة القادرة 
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على خلق قيمة من املعلومات اإن التحول من 

القت�ساد ال�سابق )القت�ساد القائم على راأ�ض 

املال والعمالة( اإىل القت�ساد املعريف يتم من 

خلل تفاعل ثلث قوى وهي:

1- التغري التكنولوجي، وي�سمل تكنولوجيا 

املعلوم������ات وتكنولوجيا املوارد والتكنولوجيا 

البيولوجية.

2- حتري������ر التج������ارة وتدوي������ل اأنظم������ة 

نتاج. الإ

أ�������ض املال يف النظام  3- حترير حركة را

القت�سادي العاملي.

وهذا يتطل������ب اإعادة ت�س������كيل اأو هيكلة 

نتاج، والطاقة، واملوا�سلت  القت�س������اد، والإ

آثار  ن�سطة ل�سمان ال�ستمرارية. اإن ا وبقية الأ

هذا التحول اأ�سبحت جلية للعيان على م�ستوى 

ف������راد واملجتمعات،  الدول و ال�������رصكات والأ

ول جند اأن الدول اأ�سبحت  فعلى م�ستوى الأ

جمربة على التطوير والتحديث القت�س������ادي 

�س������ا�ض وحتى قم������ة الهرم،  ابت������داء م������ن الأ

وبالوقت نف�سه عليها ال�ستجابة ل�سغوطات 

الناجمة  الجتماعية  وال�سغوطات  البطالة، 

ع������ن هذا التحول، مما ل�س������ك فيه اأن كلفة 

آثاره يف الدول املتقدمة �ستكون اأقل  التحول وا

قل  بكثري مما هي عليه يف الدول النامية والأ

ن الدول املتقدمة متتلك البيئة  منواً، وذلك لأ

امللئم������ة لهذه التح������ولت، ومتتل������ك البنى 

والت�س������الت  املعرفة  وتكنولوجيا  التحتية، 

نظم������ة التعليمية امللئمة ملثل  باأنواعه������ا والأ

يدي  ه������ذه التحولت، اإ�س������افة لمتلكها الأ

العامل������ة املزودة باملعرفة القادرة على اخللق 

ب������داع، وقدرته������ا على اجت������ذاب جميع  والإ

اخل������ربات اللزمة ملثل ه������ذه التحولت من 

خلل ه������ذه احلوافز الكب������رية التي تقدمها 

قل  على ال�سعد كافة، اأما الدول النامية والأ

من������واً فهي تفتقر ملعظم ما تقدم، مما يجعل 

عملي������ة التحول اإىل اقت�س������اد املعرفة عملية 

ذات كلف مادية واجتماعية عالية

اأما على م�س������توى املوؤ�س�سات، فعليها اأن 

ت�س������ري باجتاه عملية ال�س������تجابة امل�س������تمرة 

وال�رصيعة لهذه التح������ولت من خلل عملية 

نتاج  اإع������ادة الهيكلة للموؤ�س�س������ات واأنظمة الإ

وبالن�س������بة  والتزويد،  الت�س������ويق  وعملي������ات 

ف������راد وهم نواة املجتمعات التي ت�س������كل  للأ

ال������دول فعليه������م اأن يعملوا با�س������تمرار على 

حت�س������ني م�ستوى مهاراتهم ملواكبة التطورات 

والتحولت امل�س������تمرة وال�رصيع������ة يف مراكز 

عمله������م يف املجتمع الذي يعي�س������ون فيه. اإن 

الولوج اإىل اقت�ساد املعرفة يتطلب من الدول 

التخل�������ض من جميع القي������ود غري ال�رصورية 

والقوان������ني التقليدية والع������ادات والثقافات 

املقيدة للتطورات، فالدول واملجتمعات التي 

تتمت������ع مب�س������تويات ثقافية عالي������ة، ومتتلك 
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كر  القوان������ني املرنة ه������ي الأ

أث������ري والتاأثر  ق������درة عل������ى التا

يف اقت�س������اد املعرف������ة وحتى 

تتمكن الدول من التحول من 

أ�ض امل������ال والعمل  اقت�س������اد را

على اقت�ساد املعرفة فاإن هذا 

يتطلب منه������ا اأن تويل النظام 

التعليم������ي العناي������ة الكافي������ة 

وذلك من خلل مايلي: 

يجب اأن يكون النظام   -1

التعليمي مرن������اً، حتى تتمكن 

الدولة من تطبيق ا�سرتاتيجية 

القت�س������اد  اإىل  التح������ول 

املعريف.

تطوي������ر  يت������م  اأن   -2

�سيا�سات التعليم للتاأكد من اأن جميع الطلبة 

لديه������م القدرة على التعام������ل مع تكنولوجيا 

املعرفة، والت�سالت، وهم �سغار ال�سن واأن 

أدبيات املعلوم������ات واملعرفة ومهارات  تكون ا

احلا�سوب جزءاً من اهتمام الدولة.

اأن يتم تاأهيل املعلمني دون ا�ستثناء   -3

وب�سورة اإجبارية على مهارات احلا�سوب، واأن 

تزودهم بجميع التجهيزات اللزمة لتطوير 

قدراته������م ومهاراته������م يف جم������ال تكنولوجيا 

املعرفة والت�سالت.

تقدمي م�س������اقات متقدمة يف علم   -4

احلا�س������وب يف اجلامع������ات واملعاهد ولكافة 

التخ�س�س������ات اإ�س������افة اإىل تق������دمي املن������ح 

الدرا�س������ية يف م�ستويات الدرا�سات العليا يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات.

توفري جميع جتهيزات احلا�س������وب   -5

نرتنت جلميع الطلبة يف املراحل الدرا�سية  والإ

طف������ال، والتاأكد من اأن  كافة حتى ريا�ض الأ

جميع الطلبة لديهم القدرة على التعامل مع 

هذه التكنولوجيا بال�رصعة املمكنة.

يج������ب اأن يكون حجم ال�س������تثمار   -6

يف مراح������ل التعلي������م املختلف������ة يف املعرف������ة 
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وتكنولوجيا الت�س������الت كافياً، بحيث يوفر 

تكنولوجي������ا  يف  املتخ�س�س������ة  للموؤ�س�س������ات 

املعلوم������ات الك������وادر املوؤهلة والق������ادرة على 

تطوير موؤ�س�س������اتها للم�س������اهمة يف اقت�ساد 

املعرفة.

توفري فر�ض ال�س������تثمار يف جمال   -7

التدري������ب يف حق������ل املعرف������ة وتكنولوجي������ا 

الت�س������الت لزيادة عدد العاملني القادرين 

على امل�س������اركة يف ال�س������ناعات التي تعتمد 

على املعرفة.

التدري������ب للعاملني  توفري فر�������ض   -8

القدام������ى يف جمي������ع القطاع������ات العام������ة 

نرتنت  واخلا�سة على مهارات احلا�سوب والإ

بحيث ت�سبح قادرة على التعامل مع اقت�ساد 

املعرفة.

اإن املتتبع ل�سيا�س������ة احلكوم������ة ووزارات 

الرتبية والتعليم والتعليم العايل والت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات يف الدول العربية خلل 

أنها تويل كل اهتمام  ال�سنوات املا�سية حيث ا

يف قط������اع املعرفة وتكنولوجيا الت�س������الت، 

وقد هياأت احلكوم������ات الت�رصيعات امللئمة 

لذلك، وعملت ال������وزارات املعنية على توفري 

البنى التحتي������ة واملادية والك������وادر الب�رصية 

للنهو�������ض يف ه������ذا القطاع احلي������وي الهام، 

فراد والتايل على  وقد انعك�ض ذل������ك على الأ

املجتمع ب�سورة ملحوظة، لذلك فاإنه يتوجب 

على جميع املوؤ�س�س������ات التعليمية اأن تتحول 

أ�سلوب التلقني النظري  وبال�رصعة املمكنة من ا

أ�س������لوب تقدمي املعلومة باأف�سل الو�سائل  اإىل ا

التكنولوجي������ة، وتدريب الطلب������ة على كيفية 

مثل مب������ا يتلءم مع  توظيفه������ا التوظيف الأ

متطلبات اقت�ساد املعرفة، واأن تويل التدريب 

الهتمام  التخ�س�س������ات  ولكاف������ة  العمل������ي 

ك������رب من خلل التن�س������يق م������ع القطاعني  الأ

العام واخلا�������ض، والعمل على حتديث وفتح 

التخ�س�س������ات اجلدي������دة بال�رصع������ة املمكنة 

ل�س������مان ا�س������تمرارية تناف�س������ية املوؤ�س�سات 

التعليمية والقطاعات الت�س������الية املختلفة، 

بل واأي�ساً �سمان ا�ستمرارية متيز وتناف�سية 

القوى العاملة حملي������اً واإقليمياً وعاملياً ومن 

اجلدي������ر بالذكر اأن هناك جملة من العوامل 

�سا�س������ية الواجب توفرها ل�س������مان جناح  الأ

اقت�ساد املعرفة، ومن هذه العوامل:

أ�س������لفنا،  التعلي������م: اإن التعليم كما ا  -1

أ�سا�سية من �رصورات جناح اقت�ساد  �رصورة ا

مثلة احلية على ذلك تايوان،  املعرفة، ومن الأ

وهونغ كونغ، وغريها من الدول التي كانت يف 

فرتة من الزمن من الدول ذات الدخل املنخف�ض 

ومتكنت هذه الدول خلل العقدين املا�سيني 

من اأن تتجاوز ذلك بكثري حيث اأ�سبحت من 

ال������دول ذات الدخل الع������ايل، وذلك يعود اإىل 

ال�س������تثمارات الكبرية يف التعليم والتدريب 
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أبناءها عل������ى اللتحاق  املهني، مما �س������جع ا

أثبتت هذه الدول  بالتعليم العايل والتقني، وا

اأن التح�س������يل العلمي العايل واملدرو�ض يقود 

أيقنت اأن  أي�ساً ا اإىل النمو القت�سادي، ولكنها ا

التعلي������م وحده لي�ض كافياً بل لبد من وجود 

عنا�رص اأخ������رى مكملة، لذلك ف������اإن التعليم 

بداع واملعرفة  بدون النفتاح على اخللق والإ

�سوف لن يقود اإىل النمو القت�سادي.

الهجرة: اإن الهجرة تف�س������ح املجال   -2

للدول ل�س������تقطاب ذوي الكف������اءات العالية 

واملدربة وذات اخلربات الطويلة، مما يجعلها 

ت�س������اهم بكفاءة واقتدار يف تطوير اقت�س������اد 

املعرفة، لذا يجب اأن  تكون �سيا�سات الهجرة 

خالية م������ن القي������ود ال�سيا�س������ية والقانونية 

واملادية لت�س������هيل عملية اجت������ذاب املهارات 

املطلوبة.

البحث والتطوير: اإن من املحددات   -3

بداع  الهامة يف اقت�ساد املعرفة هو �رصعة الإ

العلم������ي والتكنولوجي، ه������ذا وتاأخذ الدول 

مراكزها التناف�سية يف العامل بناء على قدرتها 

بداع، حيث تنت�رص اأخبار  يف �رصعة اخللق والإ

ب������داع يف جميع اأنحاء العامل يف  بحاث والإ الأ

اأجزاء من الثانية، ومن و�سائل قيا�ض البحث 

نفاق. والتطوير حجم الإ

ب������داع البيئة  ب������داع: يتطل������ب الإ الإ  -4

امللئم������ة، فالدول واملجتمع������ات التي تتمتع 

مب�س������تويات علمية عالي������ة، وتقاليد منفتحة 

بداع والتقدم. قدر على الإ تكون هي الأ

تغيري هيكل ال�سادرات: لقد كانت   -5

ال�س������ادرات ل������دول العامل املتق������دم والنامية 

قل من������واً تتكون من ال�س������لع املادية، اأما  والأ

اليوم فاأ�س������بحت ال������دول املتقدم������ة تعتمد 

يف �س������ادراتها على اإنتاج وتوزيع ا�س������تعمال 

املعرفة، اأما الدول النامية وخا�س������ة العربية 

منها ما زالت املعرفة ت�س������كل جزءاً ل يذكر 

من �سادراتها مما يجعلها تقف اأمام حتديات 

اقت�س������ادية كبرية ويقا�ض اقت�س������اد املعرفة 

بعدد من املوؤ�رصات منها:

نفاق على البحث والتطوير  حجم الإ  -

من قبل جميع اجله������ات )الدولة، والتعليم، 

نفاق  والقطاع اخلا�������ض( وكلما زاد حجم الإ

جمايل زادت  الكلي مقارنة بالناجت املحلي الإ

ق������درة القت�س������اد املع������ريف، وزادت فعالية 

اإنتاجيته.

راأ�ض املال الب�رصي: ما زال العن�رص   -

نتاج يف  الب�رصي من العنا�رص الرئي�س������ة يف الإ

�س������ا�ض يف  اقت�س������اد املعرفة فهو العن�رص الأ

نتاجي������ة للمعلوم������ات والربامج  العملي������ة الإ

بداع، خا�سة اإذا ما ات�سم بالكفاءة  واخللق والإ

العلمية واملهنية العالية.

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت:   -

ويت������م قيا�ض ه������ذا املوؤ�رص من خ������لل عدد 
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من املوؤ�������رصات منها ع������دد املزودين خلدمة 

نرتن������ت العاملة يف  نرتن������ت، ووح������دات الإ الإ

املكتبات العامة، وعدد العائلت التي متتلك 

ف������راد الذين  اأجه������زة احلا�س������وب، وعدد الأ

يتمتع������ون بخدم������ة الهاتف اخلل������وي، وعدد 

نرتنت  �سخا�ض الذين ي�ستخدمون �سبكة الإ الأ

وغريها من املوؤ�رصات.

م������ن كل ما تقدم فاإن  على جميع الدول 

النامي������ة اأن تعمل على تبني خطط ق�س������رية 

ومتو�سطة املدى للتحول اإىل اقت�ساد املعرفة، 

واأن تعم������ل عل������ى اإع������ادة �س������ياغة القوانني 

نظمة املعمول بها يتلءم مع روح الع�رص،  والأ

ومفهوم اقت�ساد املعرفة، واأن تزيد من حجم 

نفاق وال�ستثمار يف قطاعات الت�سالت  الإ

وتكنولوجيا املعلومات والتعليم العايل واملهني 

والتدري������ب الب�������رصي، لتتمكن م������ن مواكبة 

التغ������ريات ال�رصيعة يف مناح������ي احلياة كافة 

من اأج������ل الولوج اإىل عامل اقت�س������اد املعرفة، 

يجابي يف عامل اتخذ من املعرفة  والمتزاج الإ

والتكنولوجيا اخلا�سة بها هوية له.

¥µ
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الت�س������وف ظاهرة دينية تت�سم بالعاملية, فال تتقيد بحدود الزمان واملكان 

أو الدوائر احل�س������ارية »فال وطن لها وال تاريخ  ديان ا جنا�������س واللغات واالأ واالأ

ميالد«.

ومع هذه ال�سمة العاملية للظاهرة فاإن من ال�سعب اإن مل يكن من امل�ستحيل 

و�س������ع تعريف جامع ومانع للت�سوف يت�س������من كل مفرداته, كتجربة جوانية 

آراء الباحثني يف الظاهرة  وجداني������ة وخربة دينية, هذا ما ا�س������تقرت علي������ه ا

أديانهم وتباين مناهجهم, ممن تناولوها بالدرا�س������ة والتحليل  عل������ى اختالف ا

اأديب وباحث من �سورية.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁
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أنف�سهم �أو ممن در�سها  �سو�ء من �ملت�س������وفة �

من موؤرخة �لت�سوف �ملقارن ومن ثم »فلي�س 

لتعريف مهم������ا كان دقيقا �أن يكون ذ� معنى 

�سامال وو��سحا، ويت�سمن جملة من �خلرب�ت 

�لتي تو�سف عادة بالوعي �ل�سويف، �إنه �سبه 

خرى �لتي ال ت�س������مح  �ملفاهيم �لنف�س������ية �الأ

بطبيعتها بالتعريف وت�ستع�سي عليه«.

و�س������بب هذه �ل�س������عوبة �لتي تقرتب من 

أ�س������باب  ح������دود �ال�س������تحالة كما قلنا جملة �

ميكن �إجمالها فيما ياأتي:

�أوالً: �إن �لتجربة �ل�سوفية مهما تباينت 

�سورها، وتعددت �أمناطها هي جتربة فرد�نية 

خال�سة تنزع �إىل �الحتجاز دون �مل�ساركة وال 

ديان عموما،  أتباع �الأ ت�س������تهوي �إال �لقلة من �

وتنطوي بطبيعتها على نزوع باطني، فهي يف 

جوهرها حالة نف�س������ية وموقف وجد�ين، ال 

هي تخ�سع للن�سقية �ملنطقية كما هو �حلال 

يف �ملذ�هب �لفل�س������فية و�لكالمية و�لفقهية، 

�أو حده������ا بالتعبري عنه������ا يف مفاهيم دقيقة 

ومن�سبطة، ذلك �أن �هتمام �ل�سويف ين�رصف 

عادة �إىل ترجمة فحوى وم�س������مون �لتجربة 

�لتي يكابدها، ومن ث������م فاإن �لعبار�ت مهما 

كان������ت دقيق������ة ال تنقل �مل�س������مون �حلقيقي 

للتجربة.

ويزيد من هذه �ل�سعوبة بياناً �لفيل�سوف 

الدين������ي املعا�رص بول تل�ض قائًل: اإن احلركة 

ال�س������وفية تعك�ض عدم الر�س������ى باأية واحدة 

م������ن طرائق التعب������ري اجلامدة ع������ن املطلق 

املقد�������ض، فالذي يكابد التجربة ال�س������وفية 

عادة يتخطى ويتج������اوز مثل تلك التعبريات 

ومتظهراتها املتعددة. 

وم������رد هذه ال�س������عوبة هو اأن ال�س������ويف 

ويف خمتل������ف الدوائ������ر الديني������ة والثقافي������ة 

– اإمنا ي�س������در عن قناعة را�س������خة مفادها 
ن�س������انية  اأن احلقيقة الكلية جتاوز اخلربة الإ

العادية والعتيادية امل�س������تفادة من احلوا�ض 

اأو اخلط������اب بالكتابة والقول وال�س������تدلل، 

ثم هو يعتقد باأن الو�س������ائل الب�رصية املعتادة 

يف اخلط������اب غري ق������ادرة عل������ى التعبري عن 

لهية، اإذ احلقيقة ال�سوفية مما  احلقيقة الإ

�س������ارة اإليها بالعب������ارات، وحتى  ل ميك������ن الإ

مياءات الرمزية الغام�س������ة التي يتو�س������ل  الإ

بها البيان ال�س������ويف اإىل مق�سوده ل ت�سيف 

جديدا اإىل املق�سود. اإنها خربة خم�سو�سة ل 

ميك������ن فهمها اإل ممن يتذوقها بذاته، اأو من 

�سويف قرين له كابد التجربة بنف�سه، والذي 

له نوع تذوق للمتجاوز، اخلفي امل�ستور وراء 

الرمز)وينبغ������ي اأن يدخل امل������رء يف تعريفه 

ال�س������تدلل ال�س������تقرائي، اأو حت������ى جم������ال 

الفكر الت�سوري، فقد تت�س������ع كلمة »العقل« 
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اأكر لت�س������مل ما يعترب معقول باأي معنى غري 

اأن املعقول به������ذا ل علقة له باملنطق، فهو 

)1(
غرا�ض( م�سطلح »قيمة« يف جميع الأ

ثانياً: واإزاء هذه ال�س������عوبة التي تقرتب 

مام  من حدود ال�ستحالة، وهذا ما يوؤكده الإ

 )2(
الغزايل)ب������اأن الت�س������وف جترب������ة روحية(

وحماولة من ال�سويف لنقل م�سامني جتربته 

خرين  توجد �سعوبة م�سافة،  غيار والآ اإىل الأ

ن و�س������ائل الت�س������ال من اللغ������ة العادية  فلأ

واخلطاب والفكر، ل ت�س������توعبها ي�سطر اإىل 

التعبري عنها بلغة خم�سو�سة تت�سم بال�سعرية 

والتمثي������ل والرمزية واملج������از وتنطوي عادة 

على التناق�ض والرمز كما ل يخفى ب�سرت من 

املعاين قدر ما يظهر، فهو ظهور وخفاء معا 

ويف اآن واحد، بل امل�ستفاد من درا�سة التجربة 

أنها عندما تبل������غ ذروة عنفوانها،  ال�س������وفية ا

تتبدى يف �س������يغة متناق�سة وعبارات مبهمة 

غام�س������ة، مما ا�س������طلحوا عليها بال�سطح، 

وق������د ل ت�س������توعب حتى هذه ال�س������طحات، 

أم������ام ال�س������ويف اإل الركون اإىل  فل يبق������ى ا

أراد النطق مبا وجد  »ال�س������مت« بحيث اإذا ا

مل يقدر وهذا هو »اخلر�ض« ما �س������ماه ال�سيخ 

حمي������ي الدين ب������ن عربي يف �س������بق تاريخي 

فري������د للمعا�رصي������ن من الفل�س������فة وعلماء 

النف�ض املعنيني بدرا�س������ة الظاهرة ال�سوفية، 

اأمثال وليم جيم�ض ولوفيج فتجن�ستاين )فقد 

ول ال�ستع�ساء على التعبري العلمة  جعل الأ

وىل املميزة للتجربة ال�سوفية، واأكد الثاين  الأ

باأن ما هو ثمرة للتجربة ال�س������وفية ل ميكن 

التعبري عنها( و�س������مي قبلهم������ا رويزيك هذه 

احلالة )بال�سكوت املعتم(.

�سلم اإىل  أ�سار �سيوخ ال�سوفية يف الإ وقد ا

هذه ال�س������عوبة يف التعبري عن فحوى اخلربة 

ال�سوفية وترددت با�س������تمرار يف مدوناتهم 

أ�سبابها، فيقول  �س������ارة اإىل تلك ال�سعوبة وا الإ

أبو بكر حممد الكلباذي  م�ساهدات القلوب  ا

�رصار ل ميك������ن التعبري عنها  ومكا�س������فات الأ

بالتحقيق، بل تعلم باملنازلت واملواجيد، ول 

حوال وحل تلك  يعرفه������ا اإل من كابد تلك الأ

أبو القا�س������م عبد  مام ا املقام������ات،  ويقول الإ

الكرمي بن هوازن الق�س������ريي: وهذه الطائفة 

ألفاظا بينهم ق�سدوا بها الك�سف  ي�ستعملون ا

جمال وال�س������رت  نف�س������هم والإ ع������ن معانيهم لأ

عل������ى من باينهم يف طريقتهم،  لتكون معاين 

جانب غرية منهم  ألفاظهم م�ستبهمة على الأ ا

عل������ى اأ�رصارهم من اأن ت�س������يع يف غري اأهلها 

�سلم الغزايل هذه التقريرات  ويوؤكد حجة الإ

يف مدوناته ال�سوفية عامة فيقول )اأعلم اأن 

بع�س������ا من م�س������ائلك التي �س������األتني عنها ل 

ي�س������تقيم جوابها بالكتابة والق������ول، اإن تبلغ 
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تلك احلالة تعرف م������ا هي، واإل فعلمها من 

نها ذوقية وكل ما يكون ذوقيا  امل�ستحيلت، لأ

ل ي�س������تقيم و�س������فه بالقول كح������لوة احللو 

ومرارة املر ل تع������رف اإل بالذوق، فمن ذاق 

أبو عمر  عرف( وقد حاول �س������يخ ال�سوفية ا

ال�س������هروردي البك������ري بيان وجه ال�س������عوبة 

يف �س������ياغة تعريف جامع و�س������امل للتجربة 

ي�س������تغرق كامل مفرداتها وم�سامينها، فقال 

يف مدونته املعتمدة لدى عامة ال�سوفية »يف 

حني اأمك������ن تعريف علوم الفقه������اء وحدها 

نها علوم ور�س������وم تن������ال بالتعلم  بالعبارة، لأ

والكت�س������اب، فاإن علم الت�س������وف لي�ض مما 

نه اإ�س������ارات وب������واد وعطايا 
ميكن ح������ده لأ

وهبات يغرفه اأهله������ا من بحر العطاء الذي 

ل ينتهي مدده«. 

وقد تناول العلمة حممد اإقبال الظاهرة 

ال�سوفية من وجهة نظر نقدية حتليلية فذة، 

وانتهى اإىل تقرير وجهة نظر ال�سوفية يف هذا 

اخل�سو�ض، وقال ملخ�سا وجه ال�سعوبة يف 

و�سع تعريف عام وجامع مل�سطلح الت�سوف 

واخلربة ال�س������وفية، فق������ال: ومبا اأن املعرفة 

أنه  ال�س������وفية معرفة مبا�رصة فم������ن الراجح ا

ن�سان اآخر،  لميكن الطلع عليها، اأي نقلها لإ

أ�س������به بال�سعور  ذلك اإن احلالت ال�س������وفية ا

منها بالتعقل ،اإن حمتويات ال�س������عور الديني 

خرين(  ل ميكن الطلع عليه������ا، ونقلها للآ

وقوله هذا �سبيه مبا قرره العلمة نيكل�سون 

�س������لم والت�س������وف  يف كتابي������ه )�س������وفية الإ

�سلمي وتاريخه(  حيث يقول )اإن �سوفية  الإ

�س������لم و�س������اأنهم يف ذلك �س������اأن ال�سوفية  الإ

جميعا– يدركون اأن الغاية التي يتوجهون اإىل 

حت�س������يلها من الطريق ال�سويف لي�ست مما 
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لفاظ،  أو الو�س������ف بالأ يق������ع يف نطاق العلم ا

فلي�������ض لغري من يتذوق اأحوال ال�س������وفية اأن 

أنف�س������هم اإل  حوال، ولي�ض لهم ا يفهم هذه الأ

لفاظ فيق�رص  اأن يتذوقوها، اأما الو�سف بالأ

دون التعبري عن هدف ال�س������ويف، واإن كان ل 

يق�رص عن و�س������ف طريق ال�س������لوك اإىل هذا 

أوله اإىل اآخره(.  الهدف من ا

واإن الغل������و يف الت�س������وف ال������ذي ياأخ������ذ 

املظاه������ر والطقو�ض التي تبتع������د كثريا عن 

فراد  أولئ������ك الأ جوه������ر الدين وع������دم فهم ا

املدلول اللغوي والنف�س������ي للت�سوف  وهذا مل 

ديان ال�س������ماوية واإمنا تعدى  يقت�رص على الأ

ديان الو�سعية، ففي  أتباع الأ ذلك حتى لدى ا

�س������لمي  قد روى اب������ن اجلوزي  الدي������ن الإ

حاديث ي�س������تدل بها على خطاأ  كث������رياً من الأ

ال�س������وفية يف اأفعالهم التي ت�س������به الرهبنة 

امل�سيحية، والربهمية مثل الرتهب يف اجلبال 

ر�ض، واخل������روج من املال،  وال�س������ياحة يف الأ

وهجر الن�ساء، والمتناع عن اأكل اللحوم وم�ض 

.
)3(

الطيب(

وقد خل�������ض فاأوفى باملراد الفيل�س������وف 

الديني املعروف �س������لير ماخ������ر، فقال: اإن 

اخلربة ال�س������وفية،خربة معي�سة، اإنها جتاوز 

دراك الفكري،  اإمكانات الق������ول والكتابة والإ

اإنها مما ل ميكن فهمه اإل من خلل املعاناة 

الذاتية، ومع ذلك فهي حلظة تت�سم بالعاملية 

ن�س������انية العام������ة، متج������ذرة  يف اخل������ربة الإ

با�ستقلل يف حلظة اإ�رصاق ذاتي، هي وليدة 

أو  ذاتها، لي�س������ت بحاجة اإىل �سهادة ت�سديق ا

تربير منتحل من خارجها(كما اأن التاوية يف 

فل�سفتها تطرح �سوؤالً )ذلك اإن املعرفة تعتمد 

على �سيء يتعني اأن يكون �سحيحاً، ولكن ما 

تعتمد عليه غري موؤكد، وقابل للتغيري، فكيف 

نعرف اأن ما ادعوه بالطبيعة لي�ض يف حقيقة 

ن�سان لي�ض يف  مر اإن�س������انا، وما ادعوه بالإ الأ

.
)4(

مر طبيعة( حقيقة الأ

ثالثاً: ثم اإن التجربة ال�س������وفية، لي�س������ت 

بتجرب������ة مت�س������ّكلة وهوي������ة ثابت������ة، بل هي 

بطبيعتها جتربة نامية ومتطورة تبعا ل�س������لم 

املعراج الروحي الذي يكابده ال�س������ويف، ومع 

هذا التط������ور ال�س������اعد يف مقامات روحية 

متتابعة والتي ت�س������حبها حالت نف�سية هي 

خ������رى متطورة تتك�س������ف التجربة وتتعمق  الأ

أ�س������ار العلمة ابن  فتتباي������ن �س������ورها، وقد ا

خلدون اإىل هذه ال�س������عوبة امل�س������افة قائًل 

)وقد حاول كثري من القوم العبارة عن معنى 

الت�س������وف بلفظ جامع، يعط������ي �رصح معناه، 

فلم ي������ف بذلك قول من اأقوالهم، فمنهم من 

عرب باأحوال البداية، ومنهم من عرّب باأحوال 

النهاية، ومنهم م������ن عرب بعلمة، ومنهم من 



مالحظات منهجية يف الت�صوف املقــــــــــــارن

331 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

عرب باأ�سوله ومعانيه، ومنهم من  جعل ذلك 

�سل واملبنى واحدا واأمثال هذه العبارات  الأ

كث������ري وكل واح������د يع������رب عما وجد بح�س������ب 

مقامه، واحلق فاإن الت�سوف ل ينطبق عليه 

اأحد واح������د( وقال موؤكدا ه������ذا يف املقدمة 

الف�سل اخلا�ض بالت�س������وف )لي�ض الربهان 

أو قبول،  والدليل ينفع يف هذا الطريق، ردا ا

اإذ ه������ي من قبي������ل الوجدانيات( وقد �س������بق 

�سارة اإىل الطبيعة  مام الغزايل غريه يف الإ الإ

أثرها  النامية واملتطورة للتجربة ال�سوفية وا

يف ا�ستحالة و�سع حد جامع مانع لها فيقول 

)وهوؤلء اأقوالهم تعرب عن اأحوالهم فلذلك 

نهم ل يتكلمون  تختلف اأجوبتهم ول تتفق و لأ

اإل عن حالتهم الراهنة الغالبة عليهم(

وي�س������ري يف منا�س������بة اأخرى قائًل )وكلم 

أبدا يكون قا�������رصاً، فاإن عادة كل  ال�س������وفية ا

واح������د منهم اأن يخرب عن ح������ال نف�ض( واإىل 

هذا املعنى ذهب نيكل�س������ون حيث يقول )اإن 

التعاريف املتعددة لل�س������وفية التي وردت يف 

الكت������ب العربية والفار�س������ية، واإن كانت ذات 

نها تك�س������ف عن التطور  فائ������دة تاريخية( لأ

التاريخي للم�سطلح فاإن اأهميتها الرئي�سية 

أنه������ا تعر�������ض التجربة ال�س������وفية  ه������ي يف ا

نهم - أنها غ������ري ممكن حتديده������ا، لأ عل������ى ا

اأي ال�س������وفية- يحاولون دائماً التعبري عما 

اأح�س������ته نفو�س������هم، ولن يكون تعريف مفهوم 

ي�س������م كل خفية من ال�سعور الديني امل�ستكن 

لكل فرد.

رابع������اً: هذا كل������ه اإن نح������ن وقفنا عند 

حدود درا�س������ة التجربة ال�س������وفية يف دائرة 

أديان مرتكزها النبوة والوحي  دينية بعينها وا

�س������لم(  له������ي )اليهودية وامل�س������يحية والإ الإ

أدي������ان غ������ري موؤ�س�س������ة على نب������وة ووحي  أو ا ا

كالهندو�س������ية بفروعه������ا والبوذية مبذاهبها 

أديان تتف������اوت بني التوحيد والتعددية  وهي ا

الوثنية ومرتكزه������ا اجلوهري القول بوحدة 

أما اإذا  الوج������ود ،مادية كان������ت اأم روحي������ة، ا

نظرنا وحللنا الظاهرة ال�س������وفية بو�س������فها 

ديان جميعا املنزلة والو�سعية،  ظاهرة تعم الأ

فثمة �س������عوبة اأخرى م�سافة تتبدى للباحث 

مناط املتعددة  يف خ�سائ�س������ها تتمثل يف الأ

وال�س������ور املتباينة ملا ن�س������طلح عليه عموما 

بالتجرب������ة ال�س������وفية التي تتمظه������ر عادة 

وتتج�س������د يف اأمناط  متنوعة و�سيغ متباينة 

مما �س������ناأتي على ذكرها، فالتجربة واخلربة 

ال�س������وفية عام������ة، تتخذ �س������وراً وتعرب عن 

نف�سها يف طرائق متعددة.

ذل������ك اأن املت�س������وف يحاول ع������ادة ويف 

حيان �س������ياغة جتربته على  الغالب م������ن الأ

وفق الدائرة احل�سارية والثقافية وحمددات 
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طار العق������دي العام للدي������ن الذي ينتمي  الإ

ميانية، فيجهد من  اإلي������ه ويوؤمن باأ�س������وله الإ

اأج������ل ربط جتربت������ه  الروحية بهم������ا، اأعني 

تف�س������ري حمتوي������ات اخلربة وفق������ا لتعاليمها، 

طلب������ا لل�رصعية الديني������ة والثقافية مل�رصوعه 

الذات������ي وجتربت������ه الفردي������ة الت������ي هي من 

قبي������ل الوجدانيات، ومن ه������ذا املفهوم فاإن 

موؤرخ احلركة ال�س������وفية ل بد ل������ه اأن ينتبه 

اإىل مرحلت������ني متتابعتني للحركة ال�س������وفية 

دي������ان ال�س������ماوية،  دي������ان، خا�س������ة الأ يف الأ

مرحل������ة طوف������ان احلرك������ة ال�س������وفية على 

هوام�ض الدين اخلارجية، كظاهرة هام�سية 

مدانة وم�ستنكرة ومرفو�سة ومرحلة حماولة 

�س������ول الكربى للدين  احلركة التوافق مع الأ

الذي نبتت يف اإطاره كي تتحول الظاهرة عرب 

عمليات اإعادة بناء حا�سمة من م�رصوع متهم 

قرار ب�رصعيتها،  دانة وال�س������تنكار اإىل الإ بالإ

والع������رتاف به������ا يقول هانز ك������وجن يف هذا 

�سول  ال�سدد، وهذه املحاولة للتوافق مع الأ

العقائدي������ة للدين املنزل تتخذ عادة �س������ورة 

)اجلم������ع بني احلقيقة وال�رصيع������ة( كما جاء 

ديان  �سلم، و�سوفية الأ على ل�سان �سوفية الإ

خرى من اليهودية، وهذا التناق�ض  ال�سماوية الأ

دانة  بني الطورين للحركة ال�سوفية، طور الإ

والتهام، اأولً، ثم العرتاف ال�رصعي بها، هو 

ما يف�������رص ظاهرة العداوة امل�س������تحكمة التي 

ات�سمت بال�رصاوة وال�س������دة تارة، وال�سماحة 

والقبول تارة اأخرى، وبني الفقهاء واملتكلمني، 

أو اأخرى-  فطالبت ال�س������وفية - يف �س������ورة ا

اإدانة الفقهاء واملتكلمني لهم واإ�سدار فتاوى 

دينية باحلرم �س������دهم ح�س������ل يف اليهودية 

�سد �س������وفيتها املعروفة بحركة احلا�سيدمي 

أليجا بن �س������لمون بن  – حي������ث حكم الراباي ا
زملان )املتنفذ واملرتب������ع على عر�ض اليهودية 

التلمودية املتوارثة اإبان القرن الثامن ع�رص - 

�سكناز  على طائفة التقاة احلا�س������يدمي من الإ

بالهرطق������ة والزندق������ة وادع������اء املخاري������ق 

و�رصوبهم باحل������رم وحكم عليه������م بالطرد، 

مر بالن�سبة للم�سيحية  أي�س������ا كان الأ وهكذا ا

وىل، حيث اتهم������ت حركة الرهبنة بالزيغ  الأ

مر عل������ى اأن حتولت  والبتداع، وا�س������تمر الأ

الرهبنة اإىل موؤ�س�سة بابوية تخ�سع ل�سلطانها 

وامر العقيدة الر�س������مية للكني�سة،  وتذعن لأ

دانة  وم������ع ذلك فق������د توا�س������لت اأح������كام الإ

للكني�سة �سد �سخ�سيات وجماعات �سوفية 

اتهمت باملروق عن العقيدة الر�سمية، اأمثال 

القدي�ض اأوريجون، ويوهان�ض ماي�سرت ايكهار، 

حلاد  الذي اتهمته ال�س������لطات الكن�س������ية بالإ

والقول بوحدة الوج������ود، وظهرت جماعات 

من الغلة يف القرن الرابع ع�رص تولدت عن 
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أتباعه اتهمت  تعاليم �س������ويف هرطقي م������ن ا

وا�س������تحلل  العدمية  بالنزع������ات  بدوره������ا 

احلرمات وجتاوز املبادئ الأخلقية، عرفوا 

باأ�س������ماء خمتلفة مثل: اأ�سدقاء اهلل، واإخوان 

احلياة امل�ساة، واأخوان الروح احلرة، وطائفة 

الرانرتز من الربوت�س������تانت  يف انكلرتا، ممن 

عرفوا بنزعاتهم العدمية الفا�سحة واإ�سقاط 

الف�سائل اخللقية املتوارثة من العتبار.

اإن التجربة ال�س������وفية، جترب������ة فردانية 

دي������ان  عاطفي������ة خال�س������ة، كان������ت ويف كل الأ

والثقافات �س������احة م�ساعة ومفتوحة للفو�سى 

خلقية م������ا مل تلتزم باأدب������ي العقل والدين  الأ

مام الغزايل اأعظم  معاً، هذا ما قرره واأكده الإ

�سخ�سية �سوفية حددت للوعي ال�سويف اإطاره 

ال�رصعي املوزون بالدين والعقل الذي هي كما 

ر�������ض( والذي طبع  أف������اد )مي������زان اهلل يف الأ ا

مبوؤلفاته يف الزهد والت�س������وف الفكر الديني 

�سلم، فهي هذه املوؤلفات التي طبع بها  يف الإ

أثر بها بعد  تباعه وا ع�رصه، وكتبها الغ������زايل لأ

�سلمي كله.  موته على تاريخ الفكر الإ

وجوه ا�ستقاق م�سطلح الت�سوف:

ارجع الباحثون يف تاريخ الت�سوف املقارن 

أنه  وروبية اإىل ا
جذر امل�س������طلح يف اللغات الأ

م�ستق من الكلمة اليونانية )muein( التي 

ف������واه والكلمة كانت  تفيد ال�س������مت  وكم الأ

و�سفا للمرا�سيم ال�رصية اخلا�سة والنخراط 

ديان الظلمية ال�رصية والتي  يف �س������فوف الأ

كان������ت تفر�ض على املن�َس������ّم اإليه������ا اللتزام 

بال�رصية التامة والمتناع عن اإف�س������اء اأ�رصار 

اجلماعة. 

أي�ساً )اأن ا�ستقاقها من  وي�سري الق�سريي ا

 ويقول 
)5(

ال�سفاء بعيد عن مقت�س������ى اللغة(

الق�س������ريي )لي�ض ي�س������هد لهذا ال�سم – من 

حيث العربية – قيا�ض ول ا�ستقاق واإل ظهر 

.
)6(

أنه كاللقب( ا

ومن التعاريف التي ترامت من القوامي�ض 

واملخزون املعريف اأن الت�س������وف كما ورد يف 

الر�سالة الق�سريية )الت�سوف األ متلك �سيئاً 

 ويف طبقات ال�س������وفية 
)7(

ول ميلكك �س������يء(

ق������ال النوري )لي�ض الت�س������وف بر�س������وم، ول 

علوم، ولكنها اأخلق(.

وبهذا اجلانب الأخلقي تتوافق الديانات 

ال�س������ماوية مما ر�س������مته البوذي������ة، والتاوية، 

والكونفو�سيو�س������ية، فال�سوفية جتمع معاين 

ومب������ادئ الأخلق وهي )�س������بط حوا�س������ك 

أنفا�س������ك( فالت�س������وف علم لدين،  ومراعاة ا

وفل�س������فة لي�ست ككل الفل�س������فات التي تقوم 

على املنطق، وهو موهبة ربانية، فاملت�سوف 

�ساأنه �ساأن اأي مدافع عن مذهبه. 

وبه������ذا ميكن اأن تندرج حت������ت لواء هذا 
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العن������وان تعاري������ف عديدة تب������داأ من معرفة 

اخلال������ق ووحدانيته و�س������ول اإىل الفناء عن 

الذات والبقاء باهلل. 

يقول ابن احل�سني النوري )لي�ض الت�سوف 

نه لو كان ر�سما  ر�سما ول علما ولكنه خلق لأ

)8(
حل�سل بالتعليم ولكنه تخلق باأخلق اهلل(

فاملواظ������ب عل������ى العبادات ه������و العابد 

واملواظ������ب على التفكري باخلالق  ونور احلق 

فهو العارف، والعارف هو املت�سوف. 

: خماطباً 
)9(

أبو يزيد الب�س������طامي ويقول ا

املتفقهني، واأ�سحاب العبارة )اأخذمت علمكم 

ميتا عن ميت واأخذنا علمنا عن احلي الذي 

ل ميوت(

وقد �رصت هذه النزع������ة ال�رصية وكتمان 

التعالي������م اإىل اجلماع������ات الغنو�س������ية عامة 

يف الفكر الدين������ي، ففي اليهودية عرف عن 

ال�س������ينني عام������ة والغيورين منهم خا�س������ة 

املعروفني باملغاربة املعروفني ل�س������كناهم يف 

الكهوف واملغارات، ق�س������م العهد الذي يوؤديه 

من �س������اء الن�س������مام اإىل جماعتهم، كذلك 

�رصت مرا�سيم الكتمان وال�رصية وحفظ العهد 

والمتناع عن اإف�س������اء ال�������رص اإىل اجلماعات 

�س������لم ،والطوائف ال�سوفية  الباطنية يف الإ

التي جمعت الغلو ال�س������يعي والغلو ال�س������ويف 

مع������ا، القلندرية والبكتا�س������ية الذين جمعوا 

تعاليمهم ال�رصية يف د�س������اتري عمل �س������ارت 

تعرف عندهم باآيني نامة.

وقد ظل امل�س������طلح وعلى ال������دوام ويف 

خمتلف الت�سوفات يت�س������من معنى ال�سمت 

واخلر�ض، وكلََل الل�س������ان مقرون������اً بالمتناع 

�رصار ووجوب الكتمان عليها،  عن اإف�س������اء الأ

وخا�سة عند اجلماعات التي لفقت مذاهب 

�س������وفية ذات نزعات باطني������ة يف اليهودية 

مر  �س������لم، وهك������ذا كان الأ وامل�س������يحية والإ

أي�س������ا يف البوذي������ة والهندو�س������ية و اإذ  دل  ا

امل�س������طلح على ال�س������مت املطلق يف البوذية 

ويف الهندو�س������ية ويف التاوية ال�سينية حتى 

ذهب وولرت رالف اجني املوؤرخ املتخ�س�������ض 

داب ال�س������وفية اإىل اأن ال�سمت علمة  يف الآ

م�سرتكة وعامة للتجربة ال�سوفية. 

وذهبت طائفة ثانية من موؤرخي الت�سوف 

املق������ارن اإىل ربط امل�س������طلح مب������ا عرف يف 

 )mustikos( الرتاث امل�سيحي مب�س������طلح

الذي دل على املعاين اخلفية وامل�ستورة وراء 

ظواهر الن�س������و�ض الكتابي������ة، بزعم اأن لكل 

الن�س������و�ض معاين ظاهرة وا�سحة ومبا�رصة 

واأخرى خفية م�س������تورة واإن على ال�س������ويف 

األ يقنع باملع������اين الظاهرة بل يتجاوزها اإىل 

التما�ض املعاين امل�س������تورة للن�ض، فهي املراد 

على احلقيقة واملعربة عن الن�ض الكتابي. 
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ومع������روف اأن هذا املنهج ال������ذي يجاوز 

الدلل������ة الظاهري������ة للن�س������و�ض الكتابي������ة 

)الت������وراة( يرتب������ط تاريخي������اً با�س������م فايل������و 

ال�س������كندراين فيل������ون الفيل�س������وف اليهودي 

أكابر  املعا�رص لل�س������يد امل�س������يح )وعنه اأخذه ا

اأمثال كليمنت ال�سكندراين(   آباء الكني�س������ة  ا

وتلميذه الروحي من بعده القدي�ض اأوريجون 

ول يف امل�سيحية  )الذي يعد املحقق واملبدع الأ

للتف�س������ريات ال�س������ارية التي اتخ������ذت عنده 

�س������ورة ثلثية املعنى احل�سي الظاهر، وهو 

من الكتاب ج�سده، مع ندرة وجوده، واملعنى 

خلق������ي، وهو م������ن الكتاب  أو الأ النف�س������ي ا

أو الروحاين،  نف�س������ه، ثم املعن������ى النفح������اين ا

وهو من الكتاب روحه، ثم اتخذ هذا التاأويل 

�س������ورة رباعية يتدرج من املعنى احلريف اإىل 

املعن������ى الأخلقي اإىل املعنى الرمزي واأخريا 

الدللة ال�سوفية وهذا التاأويل الرباعي تبناه 

مت�سوفة اليهود املنتمني اإىل حركة بالقبالة 

واملوؤلف من التف�س������ري احلريف ث������م الرمزي 

فالتعبري الذوقي الباطني للن�ض.

ويف اجتهادي املتوا�سع – الذي اأرجو اأن 

يكون �سوابا – اأن ال�سبب الذي �ساق اإىل ن�ساأة 

ديان  �س������اري يف الأ دعوة ثنائية: الظاهر والإ

ال�س������ماوية وم������ا دار حولها من خ�س������ومات 

طويل������ة وعنيفة بني الفقه������اء واملتكلمني من 

جهة وال�سوفية من جهة اأخرى راجع اإىل اأن 

لهي يف نظ������ر املوؤمنني مبرجعيته  الوحي الإ

املطلق������ة النهائية ميكن فهم������ه من زاويتني 

أولهما: باعتبار م�سدره الغيبي  مت�سافرتني ا

له������ي املف������ارق، فه������و بهذه املثابة ي�س������مو  الإ

�رصورة عل������ى دللت اللغة الب�رصية املعتادة، 

فلن يكون بو�س������عها ا�س������تيعابه، وثانيهما: اأن 

لهي ر�سالة و�رصع واأحكام خماطب  الوحي الإ

بها املكلفون من جميع املتدينني بهذا الوحي 

على تف������اوت اأفهامهم، ومن هذا العتبار ل 

أي�س������ا يف عبارات بيِّنة  ب������د اأن ياأتي الوحي ا

ووا�س������حة ومبا�رصة تت�س������ع لها لغ������ة الب�رص 

املعتادة عندهم، ولهذا و�س������ف احلق تعاىل 

كتابه املنزل تارة باحلكم������ة البالغة، واأخرى 

أن������ه وحي بل�س������ان عربي مب������ني، ومراعاة  با

حلال املر�س������ل اإليهم ما بعث ر�سولً اإل بلغة 

قومه، فل ب������د واحلالة هذه اأن يكون املعنى 

�س������اري امتداداً طبيعياً للمعنى اللغوي، ل  الإ

رادا له اأو جماوزا لدللته املعتربة يف اأ�س������ل 

آنئذ مبثابة )دقائق تتك�س������ف  اللغة فيك������ون ا

أ�س������ار العلمة  أرباب ال�س������لوك( كما ا عل������ى ا

لو�سي يف تف�سريه )روح املعاين( واإل اأ�سبح  الأ

�س������اري حتريفاً للكلم عن موا�سعه،  املعنى الإ

وخارج������اً عن حدود الكلم������ة عند اأهل اللغة 

وعاداتهم يف ا�ستعمالتهم، فل يكون امتدادا 
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للمعن������ى اللغوي، بل ردا له وجتاوزا لدللته، 

وهذا �س������اأن الباطنية امللحدة ودعواهم اأن 

لكل ظاه������ر باطنا ين�س������خه ويتجاوزه، وكان 

ق�س������ى من هذه الدعوة امللحدة  غر�سهم الأ

مام الغ������زايل (اإبطال ال�رصائع،  – كما اأكد الإ
فاإنه������م اإذا انتزع������وا ع������ن العقائ������د موجب 

الظاهر، قدروا على احلكم بدعوى الباطن 

ما يوجب الن�سلخ عن الدين، واإذا �سقطت 

لفاظ ال�رصيحة، فل يبقى  الثقة مبوجب الأ

لل�رصع ع�سام يرجع اإليه ويعود عليه(.

وم������ع كل ه������ذه الدلئ������ل الت������ي ترب������ط 

امل�سطلح بالتف�س������ريات ال�سارية، فاإن عددا 

ن التجربة  من الباحثني ردَّ ه������ذا الرتابط لأ

ال�س������وفية يف جوهره������ا  – مهم������ا تباينت 

أ�س������كالها - ه������ي يف اجتهادهم  اأمناطه������ا وا

حماولة للت�س������ال باحلقيقة الكلية املطلقة 

الواحدة. 

ول اأرى لعرتا�س������هم مربرا ووجاهة، اإذ 

ديان جميعا قد جهدوا  الثابت اأن �سوفية الأ

م������ن اأجل جتاوز املعن������ى الظاهري واحلريف 

لهي اإىل املعاين اخلفية  لن�س������و�ض الوحي الإ

آنئذ جمرد  والرمزي������ة التي تعترب الظواه������ر ا

اإ�س������ارات للمعاين امل�س������تورة، مع اللتزام – 

عند ال�سوفية امللتزمني باأدب الدين وال�رصع 

–  باملعنى الظاه������ري ووجوب الوقوف عند 

دللت������ه التكليفية، والغالب عند املت�س������وفة 

ديان التمثيل ملا يق�س������دون بجبل الثلج  يف الأ

املغم������ور يف مي������اه املحيطات، ع�������رصهُ فقط 

ع�س������ار  ظاه������رة للعيان ودال على ت�س������عة الأ

املغمورة منه يف املاء والتي ل ترى بالعني.

اأما ما يتعلق بوجوه ا�س������تقاق م�س������طلح 

�سلم، فقد تعددت التف�سريات  الت�سوف يف الإ

حلدود بالغة، كما هو معروف للدار�سني مع 

انعقاد اإجماع الراأي على ال�سم م�ستحدث مل 

أ�س������ار الق�سريي  يكن معروفا من قبل – كما ا

يف ر�س������الته  – قبل املئت������ني للهجرة –  فل 

ع������ربة اإذاً مبحاولت قدماء ال�س������وفية ومن 

�سلك �س������بيلهم من املحدثني ربط امل�سطلح 

بال�س������وف اخل�سن وبالر�س������ول الكرمي عليه 

ال�سلم، وم�س������لك �سحابته الكرام، فتلك يف 

نظري حماولت تربيرية م�سطنعة ومنتحلة، 

ق�سدوا بها التما�ض ال�رصعية الدينية و�سهادة 

الت�س������ديق التاريخي������ة للحرك������ة ال�س������وفية 

�سباب كثرية ل جمال للخو�ض  بعد ن�س������اأتها لأ

فيه������ا، وتلك الوجوه من ال�س������تقاق قد اأتت 

عل������ى تعدادها وذكرتها املدونات ال�س������وفية 

التقليدي������ة، كم������ا ه������و مع������روف، وللموؤرخ 

الدين������ي الذي ياأخ������ذ يف اعتباره  – يف هذا 

اخل�س������و�ض-  قاع������دة حمكم������ة م�س������تقراة 

م������ن الدر�������ض التاريخي مفاده������ا، اأن جميع 
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الجتاه������ات يف الفكر الدين������ي العام حتاول 

ا�س������تجداء ال�رصعية التاريخية والدينية على 

باأمرين كمت�س������ايفني  اجتهاداتها بالتو�س������ل 

هما: التما�ض القدمية التاريخية لتوجهاتها 

أتباع الدين  ول م������ن ا ثم ربطها بال�س������لف الأ

وذلك اأن اإحدى القواعد العامة املتحكمة يف 

بن������ى الفكر الدين������ي اأن احلق ل بد اأن يكون 

أنه قد نقل  قدمي������ا، واإذا كان كذل������ك ل بد وا

اإىل اخللف من ال�سلف بالتواتر.

من���اط والنم���اذج العامة للخربة  الأ

ال�سوفية:

اأح�س������ى موؤرخ������و الت�س������وفات العاملية 

وعلماء النف�ض والجتماع املحدثني الأمناط 

التالية التي تعد وتعترب جتربة �سوفية:

اأولً: الوع������ي املنفتح عل������ى اخلارج وفيه 

ن�س������انية مع العامل الطبيعي  تتاأحد الذات الإ

اخلارجي، وي�س������طلح عل������ى تعريفه بالنمط 

أو الت�س������وف  املكت�سب  املنفتح على اخلارج ا

أو الوعي  واأحيانا �سمي بالت�سوف الطبيعي ا

اجل������واين املتاأحد بالطبيعة وجمالها، ويغلب 

عل������ى ه������ذا النم������ط األ يكون ذا م�س������مون 

ن�سانية الطبيعة  ديني، وفيه تتاأمل الذات الإ

ومظاهرها اجلمالية امل�سخ�سة واملتعينة يف 

اخلارج، وتت�س������ورها على ما فيها  من تنوع 

وت�س������اد و وحدة موؤتلفة ناب�س������ة بروحانية 

كامنة وخفية ت�رصي فيه������ا وروحانية جتاوز 

ف������راد امل�سخ�س������ة اإىل معن������ى  التن������وع يف الأ

الوحدة واجلمال املطلق اخلفي وراءها. 

وعن������ده ت�س������قط التناق�س������ات والتمايز 

والتن������وع بني املظاهر واأفراد الطبيعة بحيث 

تبدو جميع������ا وكاأنها ثمرة ل�س������جرة واحدة، 

وجتلي������ات ل������روح واحدة، وه������ذا النمط من 

حد مع الطبيعة اخلارجية  الوعي ال�سويف بالأ

أتباع املذاهب الرومان�س������ية من  نلتقيه عند ا

دب������اء والفنانني خل�س������ه وليم  ال�س������عراء والأ

وردووث )يف ديوان������ه التمهي������د( وع������رب عنه 

ال�س������ويف الكاثوليكي الدومينيكاين يوهان�ض 

ماي�سرت ايكهارت يف مقولته التي �سببت اإدانته 

واحلكم علي������ه باحلرمان والط������رد من قبل 

ال�سلطات الكن�سية )كل �سفرة ع�سب وقطعة 

خ�س������ب وحجر ه������ي جتليات لوح������دة كونية 

واحدة( واأورد مقولته املب�رصة بوحدة الوجود 

وج������ود طبيعة من بعده يف القرن ال�س������اد�ض 

ع�رص املت�سوف الربوت�س������تانتي يعقوب بيمه 

)الذي �رصح بوحدة الوجود مادية خال�س������ة 

واأن اهلل كائن يف الطبيعة(.

ن�س������انية عند  وهذا احلال مع النف�ض الإ

هذه الطائفة القائلني بهذا النمط من الوعي 

ال�س������ويف ففيها نزوع فطري موروث للتاأحد 

مع الكل الكوين واأن هذا التاأحد هو م�سدر 



مالحظات منهجية يف الت�صوف املقــــــــــــارن

ول  3382009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

ن�سان وباعثها.  احليوية يف الإ

ثانياً: النم������ط املنكفئ على الذات وهذا 

كر تطورا  النمط من الوعي ال�سويف، وهو الأ

من �س������ابقه،  بل اإنه املراد واملق�سود عموما 

من م�س������طلح التجربة ال�سوفية وفيه يفتقد 

ال�سويف وعيه عرب عملية تطهريية �ساقة فيها 

مكابدة ومعاناة معي�سة هي معراج روحي يف 

آباء الكني�سة  درجات مت�ساعدة، عرفت عند ا

وعند �س������وفية احلا�س������يدمي اليه������ود وعند 

�سلم للفناء، وينتهي هذا املعراج  �سوفية الإ

غيار بل وزوال  اإىل غياب الوعي بالذات والأ

وفن������اء الوعي بكل معطي������ات احل�ض والفكر 

أو ال�س������تجابة لدواعي الرغبات وال�سهوات،  ا

بالتاأح������د بالكلية يف احلق الواحد املطلق يف 

أو باخلالق تعاىل  لغة الفل�سفة من ال�سوفية ا

ديان ال�سماوية ،فتختفي  يف لغة مت�سوفة الأ

كل تفرقة بني الذات ومو�سوع اإدراكها، وهو 

مام الغزايل و�سوفية  أ�س������ماه الإ املقام الذي ا

�س������لم بال�س������تغراق بالكلية يف اهلل تعاىل  الإ

مام ابن تيمية بالفناء ال�سهودي  أ�س������ماه الإ وا

متيي������زا له عن الفناء الوج������ودي وعرف يف 

الت�س������وفات الهندو�س������ية والبوذية بالحتاد 

بالنف�������ض الكلية عرب مع������راج روحي تطهري 

ذي مقام������ات ثمانية، هي الطريق النبيل ذو 

الثماين �س������عب )�سلمة الراأي، �سلمة النية، 

�سلمة القول، �سلمة الفعل، �سلمة النف�ض، 

�سلمة ال�س������عي، و�س������لمة الوعي، و�سلمة 

الرتكي������ز( ثم التحق������ق بالطماأنينة اجلوانية 

املطلق������ة املقرون������ة بالب�س������رية النافذة التي 

حترر الهندو�س������ي من ال�سفات ال�سلبية مثل 

الِكرب والُعجب واجلهالة والتغلب على ع�رصة 

ن�س������ان وهي اأوهام  من ال�رصور التي تلزم الإ

النف�ض وال�سك وبذل اجلهد من اأجل القوت 

وامللذات وال�سهوات اجل�س������دية والرغبة يف 

اإدام������ة احلياة ال�س������ماوية والعج������ب والكرب 

وادع������اء التقوى وال�س������تقامة واجلهل وحب 

خرين،  ر�سية واحلقد وكراهية الآ احلياة الأ

�س������لم  وه������و ما ا�س������طلح عليه �س������وفية الإ

بالفناء الأخلقي اأي فناء الأخلق املذمومة 

ببقاء الأخلق الفا�سلة واملحمودة، ومن هنا 

جاء تعريف بع�سهم للت�س������وف باأنه )تخلية 

أو كما عرف������ه اأبو حممد احلريري  وحتلية( ا

حيث قال )هو الدخول يف كل �س������يء �س������ني، 

واخلروج من كل خلق دينء(.

ويف هذا النمط من اللوعي ال�س������ويف 

املفارق يتحقق ال�س������ويف بنوع معرفة، لي�ست 

ك�س������بية تنال بحيلة الدليل واإعمال الفكر بل 

هي معرف������ة تنفث يف روع املت�س������وف، اإنها 

معرف������ة  – يف زعمهم- منح وعطايا يغرفها 

ال�س������ويف الوا�س������ل من بحر العطاء الرباين 

اللمتناه������ي، وهي املعرفة اللدنية واحلكمة 
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اخلالدة، تبداأ يف �سورة لوامح وبوارق عابرة 

وحلظية ثم ت�ستقر وتتمكن يف �سيغة معرفة 

حقة تت�س������م باأنها يقينية وتت�س������م باللحظية 

واملبا�رصة، من غري حجاب وو�ساطة من اأحد 

وبال�سدق ال�رصوري. 

امل�سرتك���ة  العام���ة  اخل�سائ����س 

للتجربة ال�سوفية :

مريكي املعروف  انتهى ع������امل النف�������ض الأ

وليم جيم�ض يف درا�سته املو�سومة ب� )تنوعات 

اخلربة الدينية( ويف الف�س������ل الذي خ�س�سه 

للحدي������ث ع������ن التجرب������ة ال�س������وفية الذي 

أيده فيما ذكر من  ا�س������تغرق ال�س������فحات، وا

خ�س������ائ�ض م�س������رتكة تعم التجربة ال�سوفية 

على اختلف دائرتها الدينية واحل�س������ارية 

واآخرون من موؤرخي الت�سوف املقارن اإىل اأن 

اأهم اخل�س������ائ�ض امل�سرتكة للخربة ال�سوفية 

أربعة هي : ا

1- ال�ستع�س������اء على التعبري: مبعنى اأن 

حمتوى اخلربة ال�س������وفية وم�سمونها -  كما 

أنها جتربة  أ�س������لفنا يف املقدمة- ومن حيث ا ا

ذاتي������ة فردانية خال�س������ة، ومتث������ل حالة من 

الوع������ي املفارق مما ل ميك������ن التعبري عنها 

أو و�س������فها بالكلم واخلطاب، ولهذا اأي�سا  ا

خرين وهذه اخلا�س������ية  ل ميكن نقلها اإىل الآ

ق������در م�س������رتك يف التجربة ال�س������وفية على 

تنوع دائرتها الدينية، وهي اخلا�س������ية التي 

م������ام بَكلَل الل�س������ان وابن عربي  أ�س������ماها الإ ا

باخُلر�ض وا�سطلح عليها �سوفية الهندو�سية 

بال�سمت املطلق.

اإن ال�سمت ظاهرة م�ستحكمة يف التجربة 

أ عادة بغلق  ن الذي يعانيها يبدا ال�س������وفية لأ

منافذ احلوا�ض كليا )يف الهندو�س������ية( وذلك 

ا�س������تباقا ومتهيدا لنفتاح الب�سرية اجلوانية 

وا�ستباقا للمعرفة النورانية التي �رصعان ما 

تنبثق من اأعماق اأغوار النف�ض التي و�س������لت 

يف معراجه������ا الروحي اإىل احلق تعاىل )عند 

�س������لم( اأو احتدت بالنف�ض الكلية  �سوفية الإ

يف الت�سوف الهندو�سي. 

أ�سار امل�ست�رصق املعروف نيكل�سون يف  وقد ا

�سلمي  درا�ساته امل�ستفي�سة عن الت�سوف الإ

وتاريخ������ه و�سخ�س������ياته ونظريات������ه اإىل هذا 

�س������لم �ساأنهم يف  مر فقال)اإن �س������وفية الإ الأ

ذلك �س������اأن ال�س������وفية جميع������ا، يدركون اأن 

الغاية التي يريدون حت�س������يلها من الطريق 

أو  ال�س������ويف لي�س������ت مما يقع يف نطاق العلم ا

لفاظ، فلي�ض لغ������ري من يتذوق  الو�س������ف بالأ

حوال،  اأح������وال ال�س������وفية اأن يفهم ه������ذه الأ

أما  أنف�س������هم اإل اأن يتذوقوها، ا ولي�ض له������م ا

لفاظ فيق�رص دون التعبري عن  الو�س������ف بالأ

هدف ال�سويف، واإن كان ل يق�رص عن و�سف 

أوله  طريق ال�س������لوك اإىل هذا اله������دف، من ا
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اإىل اآخره( ويوؤيد ولي������م جيم�ض هذه املعاين 

قائًل )اإن التجربة ال�سوفية تتحدى التعبري، 

مكان التعبري عن م�س������مونها يف  فلي�ض يف الإ

كلمات، ومن ثم ف������اإن كيفيتها لبد ملعرفتها 

من تذوقها مبا�رصة (.

وهذا عني ما �رصح به ال�س������وفية الذين 

مام الغزايل يف و�سف جتربتهم  قال عنهم الإ

اجلوانية )م������ن ذاق عرف( وع������رب عنها يف 

حياء  بقوله )الت�سوف اأمر باطن ل يُطلع  الأ

عليه (.

2- الن�س������قية الفكري������ة: م������ن املفرت�ض 

مر الطبيعي اأن تتعار�ض معطيات اخلربة  والأ

ال�سوفية وجتايف معنى الن�سقية الفكرية من 

حيث اإنه������ا وعلى تنوع اأمناطها و�س������ورها، 

مواجيد وجدانية عاطفية، ول تقع يف نطاق 

ن العلم منهجه  العلم، فهي لي�س������ت علما، لأ

ال�س������تدلل واخلربة احل�س������ية ول������ذا اأمكن 

التحق������ق من �س������دق ق�س������اياه بالرجوع اإىل 

الواقع و�سهاداته. 

ومع هذا التناق�ض ال�س������ارخ بني اخلربة 

ال�س������وفية وامل�ستفاد من العلم، فاإن التجربة 

ال�س������وفية يف نظر اخلائ�سني ملعرتكها، ميد 

�س������احبها بنوع م������ن الن�س������قية الفكرية، بل 

ه������ي املعرفة اليقينية حقا، ولغياب �س������هادة 

الت�سديق على هذه املعرفة النورانية، مل يكن 

ديان اإل هذا التذرع بال�سهادة  اأمام �سوفية الأ

العاملية، على اإمكانها وحت�سيلها، فال�سوفية 

�س������قاع واختلف  على ما بينهم من تباين الأ

زم������ان والدوائر احل�س������ارية التي ينتمون  الأ

اإليها، فاإنهم متفقون على جوهر التجربة. 

مام الغزايل ردا على منكري  وقد �ساق الإ

املعرفة التي طريقها اخلربة ال�سوفية فقال 

ن������كار عليهم  :«فمن ظن اأن الك�س������ف  يف الإ

دلة املحررة، فقد �سيق رحمة  موقوف على الأ

اهلل الوا�س������عة فاأم������ا النظ������ار وذوو العتبار 

فل������م ينكروا وجود هذا واإمكانه  واإف�س������ائه 

اإىل ه������ذا املق�س������د على الن������دور، فاإنه اأكر 

ولياء، ولكن ا�س������توعروا  نبياء والأ حالت الأ

هذا الطريق وا�س������تبطوؤوا ثمرته وا�ستبعدوا 

ا�س������تجماع �رصوطه، وزعموا اأن حمو العلئق 

اإىل ذلك احلد املتعذر، واإن ح�س������ل يف حالة 

أبعد منه، اإذ اأدنى و�س������وا�ض وخاطر  فثبات������ه ا

ي�سوب القلب. 

أي�س������ا )ولو اجتمع العقلء كلهم  ويقول ا

أرباب الذوق على تفهيم������ه »املنكر له«  م������ن ا

معنى الذوق مل يقدروا عليه( وي�سري اإىل وجه 

ال�س������تحالة هذه العلمة ابن خلدون فيقول 

)لي�ض الربهان والدليل بنافع يف هذا الطريق، 

ردا وقبول، اإذ هي م������ن قبيل الوجدانيات( 

ويقرتب هرني برغ�س������ون من مقولة الغزايل 
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نكار على منكري املعرفة ال�سوفية، بل  يف الإ

يكاد يعرب عما قاله الغزايل حرفياً.  

3- اللحظي������ة والتلقائي������ة: وي������راد به������ا 

دراك،  الغي������اب اللحظي املوؤق������ت للوعي والإ

بال������ذات وبالعتبار، يف مقام ال�س������هود عند 

أو الفناء عن ال�سوى كما  �س������لم ا �س������وفية الإ

مام ابن تيمية، وعن كل ما يدرك  عرب عنه الإ

باحل�ض، وعن كل ما يخطر يف العقل، بل عن 

كل فعل و�س������عور، وذلك بال�ستغراق بالكلية 

�سلم،  أو كما عرب عنه �س������وفية الإ يف املنطق ا

ح�رص القلب يف اهلل تعاىل وتركيز التاأمل يف 

�س������فاته، ومع هذه احلالة بالغياب – غياب 

الوعي وال�س������عور – فاإن ال�س������ويف يرقى اإىل 

أو اعتيادي  نوع  وعي مفارق وغ������ري طبيعي ا

ي�س������طلحون عليه بال�س������عور املفارق املجاوز 

تنتفي فيه، ومعه، كل معاين الثنائية والكرة، 

ويكون حال ال�س������ويف كحال )الطائر املتفرد 

اإىل املتفرد(.

4- ال�سلبية التامة: ويق�سد بها اأن ال�سالك 

أنه معراج روحي  للطريق ال�سويف من حيث ا

�س������اعد، ورغم ما يبذله م������ن جهد ومعاناة 

أثناء �س������ريه املحف������وف بالعقب������ات للرتقاء  ا

م������ن مق������ام اإىل ال������ذي يعلوه طلب������ا للتحقق 

باملعرف������ة اليقينية احلقة ف������اإن تلك املعرفة 

لي�س������ت ثمرة جهده ومعاناته، بل هي معرفة 

متلقاة يف �س������ورة وهب اإلهي ومنحة ربانية، 

ولي�ض لل�س������ويف اإل اأن يتح�������رص ذاته ويتهياأ 

لهية يف �س������ورة اإلهام  نوار الإ ل�س������تقبال الأ

وك�س������ف لدين، والنتقال م������ن عامل الظلمات 

رادات  واجلهل والرغب������ات وال�س������هوات والإ

اإىل عامل النور ال�س������اطع واملعرفة احلقة التي 

ل حتت������اج اإىل دليل م������ن خارجها وعن هذا 

ديان  الفهم مل�سعاهم فقد ميز ال�سوفية يف الأ

عامة بني العلم واملعرفة، اأو بني علم الربهان 

وال�ستدلل والك�س������ف ال�سهودي العياين، اأو 

بني علم نظري قوامه البحث وال�س������تدلل، 

ومعرفة ك�سفية ح�سورية و�سادقة بال�رصورة، 

خل�سها بطريق املعار�سة واملقابلة بني العلم 

واملعرف������ة ال�س������يخ ابن عربي قائ������ًل: »علوم 

الفكر بكل وجه ما تق������وم مقام علوم الذكر 

لهي، يف الرفعة واملكانة..  والوحي والوهب الإ

فكار حمل الغلط«  واأكد هذا التقابل  ن الأ لأ

بني العلم واملعرفة من بعده �سيوخ ال�سوفية 

أبو املواهب ال�س������عراين )فل  عامة، فق������ال ا

علم اإل ما كان عن ك�س������ف و�س������هود، ل عن 

نظر وفكر وتخمني( ويزيد هذه التفرقة بني 

العل������م بيانا ابن عباد الرن������دي فيقول )واإن 

�سئت قلت هما وليتان، ولية دليل وبرهان، 

وولية �سهود وعيان، فولية الدليل والربهان 

هل  هل العتبار، وولية ال�سهود والعيان لأ لأ
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ال�ستب�سار(.

5- التاأح������د ب������ني ال������ذات واملو�س������وع: 

ا�ستدرك وليم جيم�ض على ما ذكره يف كتابه 

اآنف الذكر تنوعات اخلربة الدينية، فاأ�س������ار 

خر الفل�سفة  اإىل هذه اخلا�سية يف موؤلفه الآ

الرباغماتية. 

واحلق ف������اإن هذه اخلا�س������ية من اأخ�ض 

اأو�س������اف التجرب������ة ال�س������وفية ويف خمتلف 

الت�س������وفات، ب������ل اإن الت�س������وف يف جوهره 

وىل والدقيقة ل يعني اإل الحتاد  ودللته الأ

ديان  م������ع اخلال������ق تعاىل عن������د �س������وفية الأ

ال�س������ماوية اأو مع النف�ض الكلي������ة – الكونية 

يف غريها »فالت�س������وف ويف دللته التاريخية 

الدقيق������ة ل يخرج عن كونه �س������لوك طريق 

الحتاد مع املطلق«.

وعن هذا الت�سوف عموما باأنه: »طريان 

املتفرد بذاته اإىل الواحد حتى عرف اأفلوطني 

اجلذب������ة ال�س������وفية باأنها ف������ن الحتاد مع 

الواحد الذي ا�سطلح عليه القباليون اليهود 

ال������ذي يفيد معنى »الحتاد باهلل« عن طريق 

حمو النوازع الدقيقة وال�ستغراق بالكلية يف 

لهية.  الذات الإ

وحذرا من الوق������وع يف احللول والحتاد 

دانة بالكف������ر واملروق  ووح������دة الوج������ود والإ

عن الدين فاإن ال�س������وفيني امللتزمني باأحكام 

ديان ال�س������ماوية، حاولوا جهد  ال�رصيعة يف الأ

رادي )الفناء  امل�ستطاع التفرقة بني الفناء الإ

������وى( والفناء ال�سهودي )الفناء  عن اإرادة ال�سِّ

������وى( ثم الفناء الوجودي اأو  عن �س������هود ال�سِّ

ول  الق������ول بوحدة الوج������ود، ف�س������ححوا الأ

والث������اين واعت������ذروا للقائل������ني بهما يف حني 

كما فع������ل الفقه������اء واملتكلمون  حكم������وا – 

ديان ال�س������ماوية عام������ة- بالكفر على  يف الأ

القائلني بالوحدة الوجودية.

وا�س������تدركا على جممل هذه اخل�سائ�ض 

أ�س������ار اإليها ولي������م جيم�ض واآخرون من  التي ا

دار�سي الوعي ال�سويف، فاإن املوؤرخ للحركات 

ال�س������وفية يلحظ عددا من املظاهر الثانوية 

والهام������ة التي لزمت تل������ك احلركات، فثمة 

مظاه������ر اجتماعي������ة واأخلقي������ة و�س������لوكية 

عامة ومتماثلة اقرتنت باحلركة ال�س������وفية 

عرب التاريخ، من ه������ذه املظاهر اأن التجربة 

حيان  ال�س������وفية ت�س������بقها يف الغالب من الأ

ومتهد لها حالة نف�س������ية تتمظهر يف ال�سعور 

بغي������اب الطماأنين������ة وعدم الراح������ة والقلق 

النف�سي وال�سطراب الفكري ا�سطلح عليه 

ديان بالليايل املظلمة، ويعتربون  �س������وفية الأ

نابة  هذه احل������الت بوابة التوب������ة وداعية الإ

وال�������رصوع يف خو�������ض التجرب������ة ال�س������وفية 

ومعاناة الطريق ال�س������ويف اآملني جتاوز تلك 
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احلالت والو�س������ول اإىل الطماأنينة اجلوانية 

والراحة النف�سية والتغلب على حالت ال�سك 

أكابر  با�ستعادة اليقني، هكذا كان احلال مع ا

ديان من اأمثال  رجال احلركة ال�سوفية يف الأ

القدي�ض اأوغ�س������طني الذي جت������رع مرارات 

ديان  موج������ات التنق������ل ب������ني املذاه������ب والأ

وال�س������تغراق الت������ام يف �س������هوات اجل�س������د، 

حلاد كما  وال�س������قوط يف مهاوي ال�س������ك والإ

حكاها يف كتابه العرتافات.

مام الغزايل هذه احلالة التي  وقد �سور الإ

ت�سبق اليقظة ال�سوفية يف كتابه الذي حكى 

فيه ت������ردده بني املذاهب و�س������كوكه الفكرية 

أتردد بني  واأزماته النف�س������ية فقال: »فلن اأزل ا

خرة قريبا  جتاذب �سهوات الدنيا ودواعي الآ

أولها رجب �سنة ثمان وثمانني  أ�سهر ا من �ستة ا

مر حد  أربعمئ������ة ويف هذا ال�س������هر جاوز الأ وا

الختي������ار اإىل ال�س������طرار اإذ اأقفل اهلل على 

ل�س������اين حتى ا�س������تقال عن التدري�ض، فكنت 

اأجاهد نف�س������ي اأدر�ض يوما واح������دا تطييبا 

 فكان ل ينطق ل�س������اين 
ّ
لقل������وب املختلفة اإيل 

أ�س������تطيعها البتة حتى اأورثت  بكلمة واحدة ا

هذه العقلة يف الل�سان حزنا يف القلب، بطلت 

معه قوة اله�س������م، ومراءة الطعام وال�رصاب، 

ثم ملا اأح�س�س������ت بعجزي و�س������قط يف الكلية 

اختي������اري، التج������اأت اإىل اهلل تع������اىل التجاء 

امل�س������طر الذي ل حيلة ل������ه، فاأجابني الذي 

يجيب امل�سطر اإذا دعاه«. 

أنه ظهرت  أي�س������ا ا وم������ن هذه املظاه������ر ا

وتظهر يف جنبات احلركات ال�سوفية عامة 

نزع������ات هدامة تب�رص بالفو�س������ى الأخلقية 

اإ�س������قاط  العدمي������ة ودعوات  والجتاه������ات 

الف�س������ائل الأخلقية املتوارثة من العتبار 

مم������ا ت�س������بب يف قي������ام �������رصاع تاريخي دام 

وات�س������ل بني اأدعياء الت�س������وف م������ن زنادقة 

املت�س������وفة وبني الفقه������اء باعتبارهم حماة 

ال�رصيع������ة، واملتكلم������ني باعتباره������م حرا�ض 

العقيدة ال�س������حيحة، وهكذا ظهرت طوائف 

وفرق وجماعات تدعي الت�س������وف �رصحت 

حل������اد وا�س������تباحة احلرم������ات  بالكف������ر والإ

واإ�سقاط التكاليف والقول باحللول والحتاد 

ووحدة الوجود والنظر اإىل ال�س������واهد، مما 

ديان ال�سماوية  دفع الفقهاء واملتكلمني يف الأ

الث������لث اإىل اإ�س������دار فت������اوى �س������د مدعي 

الت�س������وف املنحرف وتكفريهم، ح�سل هذا 

م������ر – كم������ا م������ر بن������ا- يف اليهودية ويف  الأ

مام  أي�س������ا، يقول الإ �سلم ا امل�سيحية ويف الإ

الذهبي يف فل�س������فة الفناء ال�س������وفية الفناء 

والبقاء من ترهات ال�س������وفية، دخل من بابه 

أراد قدماء ال�س������وفية  كل اإحلادي وزنديق، وا

بالفناء ن�س������يان املخلوقات وفناء النف�ض عن 
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الت�س������اغل مبا �سوى اهلل ول ي�سلم اإليهم هذا 

أي�س������اً، بل اأمرنا اهلل ور�س������وله بالت�س������اغل  ا

قبال عليها  وتعظيم  باملخلوقات وروؤيتها والإ

خالقها، ويقول ابن تيمي������ة )كثري من هوؤلء 

يخرج������ون عن ربق������ة العبودي������ة مطلقاً، بل 

يزعمون �س������قوط بع�ض الواجبات عنهم، اأو 

حل بع�������ض املحرمات لهم، فمنهم من يزعم 

أنه �س������قطت عنه ال�سلوات اخلم�ض لو�سوله  ا

اإىل املق�س������ود، ورمبا قد يزعم �سقوطها عنه 

اإذا كان يف ح������ال م�س������اهد وح�س������ور، وقد 

يزعمون �س������قوط اجلماعات عنهم ا�ستغناء 

عنها، مبا فيه من التوجه واحل�سور، ومنهم 

م������ن يزعم �س������قوط احلج عنه، م������ع قدرته 

أو لغري هذا  ن الكعب������ة تطوف ب������ه، ا علي������ه لأ

من احل������الت ال�س������يطانية ومنهم من يفطر 

يف رم�س������ان من غري عذر �رصعي زعما منه 

ا�س������تغناءه عن ال�س������يام، ومنهم من ي�ستحل 

أنها حترم عل������ى العامة  اخلمر زعما من������ه ا

الذين اإذا �رصبوها تخا�سموا وت�ساربوا دون 

أنها حترم  اخلا�س������ة من العقلء، ويزعمون ا

على العامة الذين لي�ض لهم اأعمال �س������احلة 

عمال ال�ساحلة  فاأما اأهل النفو�ض الزكية والأ

فتباح لهم دون العامة(. 

وي�سف التهانوي �س������احب احللولية من 

املت�سوفة فيقول)احللولية فرقة من ال�سوفية 

القائلني باإباحة النظر اإىل الن�ساء ويرق�سون 

ويقولون :اإن هذه من �سفات اهلل تعاىل التي 

حلت علينا، وهي مباحة، وهذه كفر حم�ض، 

وبع�سهم يقيمون جمال�ض لهم، وعليهم لبا�ض 

الدراوي�ض ويت�س������ايحون ب������اآه وواه وبالبكاء 

كمام واإلقاء  واإظهار احلرقة و�سق اجليوب والأ

ر�ض( وامللفت للنظر – يف هذا  العمائ������م بالأ

و�ساف قد تلب�ست  اخل�س������و�ض – اأن هذه الأ

بها جماعة من احلا�س������يدمي الذين كما ي�سري 

روبرت �سلرتز اعتادوا يف جمال�ض الذكر التي 

يقيمونها الت�سفيق والقفز والدوران والهياج 

العاطفي مما ي�س������طلح عليه يف الت�س������وف 

املق������ارن ب�)العربيد – طق�س������ية( والتي هي 

أه������م واأخ�ض �س������فات احلركات  أي�س������ا من ا ا

الطقو�س������ية املنت�������رصة يف الولي������ات املتحدة 

مريكية حديثاً.  الأ

على هذه املو�س������وعية واحليدة العلمية 

تقت�سينا اأن نقول اإن �سيوخ الت�سوف امللتزم 

ديان ال�س������ماوية قد  باأح������كام ال�رصائع يف الأ

بادروا قبل اخل�سوم اإىل اإدانة هذه ال�سذوذات 

يف العقيدة والنحرافات يف ال�سلوك وكفى اأن 

أئمة ال�سوفية املعتربين يف  ن�ست�سهد باأقوال ا

�س������لم اأمثال اجلنيد البغدادي والق�سريي  الإ

مام الغ������زايل واآخرين ل  �س������لم الإ وحجة الإ

يح�س������ون ممن حملوا حملت قا�س������ية على 
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أولئك الذين ادعوا الت�س������وف كذباً ونفاقاً،  ا

والذي ما ق�سد به �س������يوخه الكبار اإل متام 

دب وكمال الأخلق واللتزام التام باأحكام  الأ

ال�رصيعة وحدودها.

يق������ول ال�س������عراين، ومن �س������اأن املريد اأن 

يحافظ عل������ى اآداب ال�رصيعة وامل�س������ي على 

ظاهرها ما اأمكن، فاإن الرتقي كله يف امتثال 

اأمر ال�رصع، وهذا اأمر قد غفله غالب من �سم 

رائحة التوحيد من اأهل هذا الزمان، في�سري 

يتعدى حدود اهلل يف ماأكله وملب�س������ه وكلمه 

وفعله، وه������ذا كله زندقة لرف�س������ه ال�رصائع 

مر يف الت�سوف اليهودي الذي قرر  وهكذا الأ

مربزوه باأن طريق الت�سوف مبتدوؤه اللتزام 

التام باأحكام ال�رصيعة املو�س������وية )الهالخاه( 

فيقول يو�سف دان )اأن الكامل من كل الوجوه 

فقط اعترب مر�سحا ل�سلوك الطريق ال�سويف، 

ونبل الغاية املرجوة من �سلوك الطريق(.

أننا ننبه ثانية اإىل اأن طبيعة التجربة  على ا

أنها جترب������ة وجدانية  ال�س������وفية من حيث ا

عاطفية حم�سة، م�رصوع بطبيعته منفتح على 

الفو�س������ى اخللقية والنح������راف يف العقيدة 

وال�س������لوك، هك������ذا كان احلال ع������رب تاريخ 

ديان جميعا، حيث نبتت  الت�س������وفات يف الأ

يف اأح�س������ان احلركات ال�س������وفية النزعات 

حكام ال�رصعية  ثمة وال�ستهانة بالأ العدمية الآ

والتحل������ل منها وادع������اء الدجل وال�س������عوذة 

واملخارق لت�س������بح التجربة الوجدانية �ساحة 

�ساطري واخلرافات والكهانة  م�ساعة لنمو الأ

الكاذب������ة والروؤيا املختلفة وتعاطي ال�س������حر 

رقام  والعتقاد بالقوة ال�سحرية للحروف والأ

)اجلماعات احلروفية يف الت�سوف ال�سيعي 

والت�سوف اليهودي(.

وتقرتن بهذه الدع������اوى املرجفة اأمناط 

�سلوكية منحرفة مثل اإقامة حفلت العربيد 

– طق�س������ية الت������ي تخللها الرق�������ض والغناء 
والت�س������فيق والقفز وال������دوران حول النف�ض 

والهياج العاطفي والقول بال�سواهد والتعبري 

لهي يف عب������ارات جن�س������ية  ع������ن احل������ب الإ

مف�سوحة بل واإقامة حفلت للعهر اجلماعي 

املقد�ض – عند الزنادقة واحللوليني – بزعم 

كاذب مفاده اأن املت�سوف الذي حتقق بالتاأله 

التام، يكون مع�س������وما عن اقرتاف الذنوب، 

ومن ثم فكل �س������يئة يقرتفها �سغرية اأم كبرية، 

نه بتاألهه قد  ل تعترب اجرتاحاً لل�س������يئات، لأ

يت�سبه باهلل، واملنزه عن النقائ�ض، ويف نف�ض 

هذه الدعوى، ومثيلت لها كانت ترتدد على 

أل�س������نة زنادقة الزهاد من مدعي النت�ساب  ا

�س������لمي فكانوا ي�رصحون  اإىل الت�س������وف الإ

قائل������ني )رفع احلبيب عنا التكاليف( وتاأويل 

باحة عندهم ه������و قول اهلل تعاىل  ه������وؤلء الإ
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أِْتَيَك الَْيِقنُي( احلجر:99.  )َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَا

»اإذا و�س������لت اإىل مقام اليقني �سقطت عنك 

العبادات«

ومن املظاه������ر التي اقرتنت با�س������تمرار 

باحلرك������ة ال�س������وفية يف خمتل������ف اأمناطها 

وتنوع الدائرة الدينية والثقافية التي ن�ساأت 

يف اإطاره������ا ظاه������رة تبعية املريد ال�س������الك 

رادة �س������يخه الروح������ي – املطاع  للطريقة لإ

أو  – وفن������اء اإرادته كلي������ا يف اإرادة �س������يخه )ا
البري يف اللغة الفار�س������ية  ويف نظم الرهبنة 

امل�سيحية لراأ�ض الدير ومقدمه وعند طائفة 

التقاة احلا�سيدمي يف اليهودية ل�سيخ الطائفة 

الروحي وعند الطوائف الهندو�سية بدعوى 

املع������راج الروحي لل�س������الك املبتدئ ل ميكن 

اأن يتحقق ويوؤتي ثماره اإل باخل�س������وع الكلي 

ر�س������اد الزعيم الروحي الذي جتب طاعته  لإ

من غري �س������وؤال ولتتح������د الطاعة له وتتحول 

اإىل عبودية عمياء خر�س������اء بكماء ول يقرها 

دين اأو عقل، فمن �س������اأن املريد: »اأن ل يقول 

�سياخ على كل  ل�س������يخه قط مِل فقد اأجمع الأ

مريد قال ل�سيخه مِلَ ل يفلح يف الطريق« 

منهاج الدار�سني للتجربة ال�سوفية:

ه������ل التجربة ال�س������وفية بخ�سائ�س������ها 

العامة امل�س������رتكة التي ف�س������لنا يف �س������ورها 

أم  ديان جميعا، ا جتربة واحدة ومتماثلة يف الأ

اأن لكل دين جتربته ال�سوفية اخلا�سة والتي  

تتاأطر وتتحد على �س������وء العقي������دة الدينية 

التي يعتنقها ال�س������ويف، والدائرة احل�سارية 

التي ينتمي اإليها وي�سدر عنها؟

ذهبت طائف������ة من الباحث������ني يف تاريخ 

الت�س������وفات عل������ى التجرب������ة ال�س������وفية يف 

ديان جميعا متماثلة ومت�س������ابهة وت�س������در  الأ

يف كل اأمناطه������ا عن نواة م�س������رتكة وواحدة 

ملكون������ات التجربة ال�س������وفية، حيث يحاول 

ال�س������ويف �س������ياغة تلك املكونات وفق هذه 

الدائرة الثقافية اخلا�س������ة التي ينتمي اإليها 

بغي������ة التوافق مع معامل تلك الثقافة، وبعبارة 

�س������لم ربط احلقيقة بال�رصيعة«  �سوفية »الإ

وجاء اإ�س������باغ ال�رصيعة من معطيات التجربة 

ال�سوفية. 

وذهبت طائفة ثانية من موؤرخي الت�سوف 

املق������ارن اإىل نقي�ض ذل������ك، فاأكدت وقررت 

باأن لكل دين ت�س������وفه اخلا�ض به ال�س������ادر 

ع������ن تعاليم������ه وحمدداته، يق������ول زيهرن »اإن 

التجربة ال�سوفية يف الغالب تكون م�سدودة 

ومو�س������ولة بدين بعينه، ت�سدر عن تعاليمه 

وتت�س������كل على �س������وئه« وعن هذا الفهم كان 

ت�س������نيفه للتجارب ال�س������وفية تبعا لتوافقها 

أيده  أو تعار�سها معها، وا مع تعاليم امل�سيحية ا

يف ذلك جريوم �س������خوليم حي������ث اأكد القول 

باأنه لي�ض ثمة ت�س������وف ع������ام من غري هوية 

معينة، بل هناك ت�سوف خا�ض ومتمايز يف 

كل دين فال�سوفية ي�سدرون عادة عن تعاليم 

عقيدتهم الدينية. 
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والذي منيل اإلي������ه ونرجحه: اأن النظرية 

اإىل  حاي������ني  الأ اأغل������ب  يف  ت�س������وق  وىل  الأ

امل�س������ادرة التاريخي������ة والتعميمات اجلارفة 

بالتما�ض اأوجه الت�سابه واملماثلة بني الدوائر 

ال�س������وفية ورد اللحق اإىل ال�س������ابق من غري 

قرائن تاريخية توؤيد ذلك، وهي النظرة التي 

هيمنت على درا�س������ات امل�ست�رصقني عموماً، 

�سلم،  ممن اأرجعوا احلركة ال�س������وفية يف الإ

بكل م������ا تنطوي عليها من مراحل وتطورات 

جنبية و�س������اروا يلتم�س������ون  اإىل التاأثريات الأ

�سلمي مرجعية  لكل مفردة يف الت�سوف الإ

اأجنبية، على خ������لف بينهم يف حتديد تلك 

أم الت�سوف  املرجعية اأهي الرهبنة امل�سيحية ا

أم الفل�سفة اليونان،  البوذي والهندو�س������ي، ا

أثر العوامل الذاتية  متغافلني كليا عن فعل وا

النابعة م������ن تف�س������ريات ال�س������وفية لتعاليم 

�سلمي الذاتية.  �سلم وحركة املجتمع الإ الإ

أم������ا النظري������ة الثانية فبدوره������ا تتنكر  ا

كلي������ة للمعامل واخل�س������ائ�ض امل�س������رتكة التي 

اأح�س������يناها والت������ي يف جمموعها ت�س������كل – 

لريب – قا�س������ماً م�سرتكاً ومتاثًل قوياً، واإل 

كيف تربر تلك اخل�سائ�ض امل�سرتكة العامة، 

اإل اأن نقول باأنها من لوازم الوعي ال�س������ويف 

املوروثة عموماً. 

ومن هنا لزم درا�س������ة الظاهرة ال�سوفية 

باملنهجني معاً، باعتبارهما متكاملتني، دومنا 

ت�ساد بينهما، فين�رصف الباحث عندئذ اإىل 

ر�س������د العوامل املعقدة املت�سافرة – الذاتية 

– لن�س������اأة الظاه������رة يف كل دي������ن، ثم يحاول 
التما�ض وجوه ال�س������به واملماثلة بني التجارب 

ديان، م������ن غري وقوع حتت  ال�س������وفية يف الأ

التاأثريات الظاهرية للمنهج ال�س������كلي الذي 

�س������باه والنظائر، ورد  ول التما�ض الأ همه الأ

اللحق اإىل ال�س������ابق بوحي �سابق من نظرية 

جنبي الذي يُغفل، وي�س������قط من  أث������ري الأ التا

العتب������ار فعل العوام������ل الذاتية يف ن�س������اأة 

الظاهرة وتطور مبانيها.
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مع ناديا خو�ست:

اأديبة ت�شغل بالها دم�شق
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دب والق�صة خا�صة، معاً، منذ  التقينا يف جامعة دم�صق واأدركتنا حرفة الأ

أتابعها يف جمموعاتها الق�ص�ص������ية،  ذلك الوقت البعيد، وبعد التخرج، �رصت ا

أربعة ع�رص كتاباً، اإ�ص������افة اإىل خمطوطاتها التي �ص������تن�رص  وكتبه������ا التي بلغت ا

قريباً، وقد تابعتها خ�صي�ص������اً يف اهتمامها احلا�ص������م مبدينة دم�صق وتراثها 

وعمرانها، وحاراتها القدمية.

ديبة د. نادية خو�ص������ت التي تطل دورياً يف اإحدى ال�ص������حف على  اإنها الأ

قرائها منذ زمن، وتتحدث عن ذلك.

 واإنه لي�رصين اأن اأحاور املهتمة مبدينة دم�صق التي ولدت يف اأحد اأحيائها 

د. ناديا خو�ست:

�أديبة ت�سغل بالها دم�سق

اأديب وقا�ض �سوري ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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القدمية.

- مك�ن املولد، الن�س�أة، الدرا�سة؟

• ول������دت يف ح������ارة قويل، يف حي �س������وق 
�ساروجا الذي كان ي�سمى ا�ستنبول ال�سغرى 

جلمال بيوته. وكان حياً ي�س������كنه ال�س������باط 

واملوظف������ون الكب������ار العثماني������ون. فيه بيت 

عزت با�سا العابد، املقرب من ال�سلطان عبد 

احلميد، وبيت ال�س������ابط �س������ليم اجلزائري، 

أيار الذين اأعدموا يف بريوت،  اأحد �س������هداء ا

وبيت فوزي العظم ث������م خالد العظم، وبيت 

عبد الرحمن با�س������ا اليو�س������ف. و�س������كن فيه 

الر�س������ام املعمار توفيق ط������ارق. وقد حتدث 

الدكت������ور بدي������ع حق������ي بتف�س������يل عن متيز 

هذا احلي بتنّوره وموقعه ودوره ال�سيا�س������ي 

الوطني.

اأم�س������يت فرتة احل�س������انة يف »مدر�س������ة 

بي������ت  الت������ي كان مقره������ا يف  م������ريكان«  الأ

العاب������د. ويف الفرتة التي انتق������ل فيها اأهلي 

اإىل املهاجرين در�س������ت املرحلة البتدائية يف 

أنها بيت  ندل�س������ية، واأعتقد ا مدر�سة لبنى الأ

يو�س������ف العظمة الذي كان يومذاك يحتفظ 

باأر�ض الدار الوا�سعة، وكان كراج عربته قد 

اأ�سبح دكاناً ن�سرتي منه الدفاتر.

وعندما �س������كنت يف منطقة عني الكر�ض، 

على بعد خطوات من �سوق �ساروجا، در�ست 

يف التجهيز التي كانت ق�رص زيوار با�س������ا ثم 

ول. ثم نقل �س������فنا كله  كانت معهد الطب الأ

اإىل جتهيز اأخرى، لعلها التا�س������عة، يف طريق 

ال�ساحلية نف�سه، وكان بيتاً عربياً من الفرتة 

العثمانية. ثم نقل �س������فنا كل������ه اإىل التجهيز 

العا�رصة وكانت بناء حديثاً من احلجر اأ�سبح 

فيما بعد وزارة الرتبية. ثم نقلنا اإىل التجهيز 

الثانية. وعندما �سمح بالبكالوريا ال�ستثنائية 

در�ست موادها يف ال�سيف وقدمت المتحان، 

وانت�سبت اإىل اجلامعة.

- منذ اأيام اجلامعة كان لك اهتمام 

بالكتاب���ة، وبالق�س���ة، كي���ف تطور هذا 

الهتمام واأ�سبح نهج حياة؟ 

• نعم، اأ�س������بحت الكتابة نهج حياة! لكن 
ي�س������عب اأن حتدد البداية بامل�س������طرة. رمبا 

أنا  أيام قراأت، وا كانت البداية هوى وده�س������ة ا

يف ال�س������ف الثالث البتدائي، حكايات األف 

أ�ستمع اإىل حكايات  ليلة وليلة. اأو عندما كنت ا

أ�س������اتذة  لوان. اأو عندما كان ا اأمي الغنية بالأ

دب العربي يطلبون منا اأن نكتب ما يخطر  الأ

لنا. يف ال�س������ف العا�رص دّر�س������نا ال�سيخ علي 

أ�س������تاذاً متفتحاً يتجاوز  الطنط������اوي. وكان ا

املنهاج الدرا�سي وين�سد لنا ال�سعر اجلاهلي 

دب العربي، ويطلب منا اأن  ويحدثنا ع������ن الأ

نوؤلف مو�س������وعات نختاره������ا ونقراأها على 

ال�سف. كّرمني ال�سيخ الطنطاوي بعلمات 

كاملة، وكتب يل يف دفرتي يف نهاية ال�س������نة، 
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مبالغاً يف الت�س������جيع: »اإذا بقيت على جّدها 

واجتهادها �ستكون يوماً من كاتبات الع�رص«. 

أّثر يف نف�سي. لكن ت�سجيع  ول �سك يف اأن ذلك ا

أنه ا�ست�سف لديك موهبة  اإن�سان خبري يعني ا

علي������ك اأن ترعاه������ا. واأنك يف بداية م�س������ار 

طويل. فكثرياً ما تفر�ض احلياة ال�رصاع بني 

طموحنا وظروفنا. كنت اأعرف منذ �سنوات 

اجلامع������ة اأن الكتاب������ة ت�س������رتط اأول القدرة 

على فهم احلياة وحتليلها، اأي درا�س������ة م�سار 

دبي. وكانت  ن�ساين، وفهم التعبري الأ الفكر الإ

يام  الظ������روف مواتية. فالكت������اب يف تلك الأ

�رصورة، والرتجمة رائجة، واملكتبات تعر�ض 

أن������ا بلزاك  دب الرو�س������ي والفرن�س������ي. قرا الأ

و�س������تندال وهوغو ودو�ستويف�سكي وتول�ستوي 

ولريمنتوف وت�سيخوف وهيمنغوي، وغريهم. 

�سحرين، مثًل، كتاب �سانت اإكزوبريي »اأر�ض 

نكليزية. واأحببت  الب�رص«وق������راأت برونتي بالإ

اأدب الدميقراطي������ني الرو�������ض ومتني������ت اأن 

اأقراأهم بلغتهم.

كانت تفتح ال�سنوات اخلم�سني ي�ستنه�ض 

أدبية  ال�س������باب، وكان������ت يف اجلامعة ن������دوة ا

جتمع طلب������اً من كليات متنوع������ة، يقروؤون 

فيها ق�س�سهم و�سعرهم ويعر�ض امل�ستمعون 

آراءه������م. كانت تل������ك الن������دوة تنظم  فيه������ا ا

مهرجانات �س������نوية يح�رصه������ا مثقفون من 

خارج اجلامعة ويكتبون عنها يف ال�س������حف. 

أبو �سنب ون�رص  �ساهم يف ن�س������اطاتها عادل ا

الدين البحرة وعبد اهلل عوي�سق وحمي الدين 

�س������بحي. وكانت ال�سحف تن�رص املو�سوعات 

دبية  التي نقراأها يف الندوة. كانت الندوة الأ

اإذن اإح������دى علم������ات البداي������ة. واأذكر اأين 

قراأت فيها ق�س������ة بّي�ستها ثماين مرات قبل 

اأن اأر�سى عنها. واأكدت يل درا�ستي اأين على 

ميان بدور العم������ل يف الفن. فلم  ح������ق يف الإ

أق������ع، حتى اإىل ذلك الوقت املبكر، يف الوهم  ا

لهام. الذي ي�سور اأن العمل الفني يهبط بالإ

كي نعرف كيف و�سلت اإىل هذه اللحظة، 

أ�سخا�ض  يجب اإذن اأن نعرب م�سار حياة، ومعرفة ا

و�سخ�س������يات، وعواطف، ودرا�س������ة اأكادميية 

يف جامع������ة مو�س������كو، ورح������لت اإىل ال�رصق 

والغرب، وتاأملت، وزيارات املتاحف وبيوت 

الكتاب، والدرا�س������ة امليدانية التي ك�سفت يل 

أّهلني ذلك الكنز  دم�سق القدمية وم�ساكلها. ا

من ب�رص وعواط������ف وعمارة ومطالعة لكتابة 

رواياتي. واأفادتني متابعة احلياة اليومية يف 

كتابة ق�س�سي.

- ل���ك موؤلف���ات عدي���دة خا�س���ة يف 

الق�س���ة، ه���ل ل���ك اأن تع���ددي نتاجك 

املطبوع مع تلخي�س اأفكار كل كتاب؟

أربعة ع�رص كتاباً من�س������وراً،  ن ا • ل������دي الآ
أربع������ة كت������ب جاه������زة للن�رص. م������ن الكتب  وا

املن�س������ورة خم�ض جمموعات ق�س�سية يت�سل 
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كل منه������ا بزمن ومن������اخ. اأعتقد اأن جمموعة 

»اأحب ال�سام« تعرب عن ن�سارة الروؤية ون�سارة 

املدين������ة، بالرغ������م من حرب حزي������ران. واأن 

جمموعة »يف القلب �سيء اآخر« تعرب عن فرتة 

هلية اللبنانية. واأن جمموعة »يف  احل������رب الأ

�سجن عكا« تعرب عن فرتة الجتياح والتمدد 

للغريب«  �رصائيل������ي. وجمموعة »لم������كان  الإ

تتناول هم������وم املدين������ة والتناق�ض بني املال 

وحماي������ة البيوت التاريخي������ة. وجمموعة »يف 

مملكة ال�سمت« تعرب عن �سبكة من العلقات 

�سواق والعواطف التي لي�سفى  ن�سانية والأ الإ

منها النا�ض حتى يف مملكة املوت. 

أم������ا جمموعة الروايات عن بلد ال�س������ام  ا

فرت�س������م �سخ�س������يات واأحداث������اً يف ف������رتات 

تاريخية، وتن�س������ج علقات اإن�سانية وم�سائر 

�سخ�س������ية وعامة. ويتوقف كل جزء منها يف 

منعطف يب������دو تاريخياً. وي������وم ين�رص اجلزء 

خ������ري من تلك املجموع������ة تكون قد غطت  الأ

الق������رن الع�رصين م������ن بدايات������ه حتى مطلع 

لفية الثالثة.من املوؤلفات املن�س������ورة كتابان  الأ

ع������ن املدين������ة القدمي������ة، وكت������اب يف النقد، 

ودرا�سة عن م�سار الق�سة ال�سورية.

- لك زاوي���ة يف ال�سحافة اليومية، 

اإي�س���ال  مت  راأي���ك  يف  فه���ل  مزمن���ة، 

اأفكارك بهذه الو�سيلة؟ 

• الكتابة يف ال�سحافة م�سوؤولية وامتحان. 

تك�سف املقالة يف زاوية �سحفية »ت�ساري�ض« 

أو ا�سطرابها، وامل�سائل  الكاتب، �س������عة روؤيته ا

حاطة بها،  الت������ي يهتم بها، وقدرته عل������ى الإ

حداث ومواقفه منها، �سجاعته  وعلقته بالأ

أو لينه، ه�سا�س������ته اأو متا�سكه. اأنت حمق يف  ا

اأن تراها طريقاً يو�س������ل بها الكاتب اأفكاره. 

أبداً و�س������يلة لن�������رص تاأملت  أره������ا ا لكن������ي مل ا

نا. عربنا  �سخ�سية. وتفاديت فيها �سمري الأ

يف الفرتة التي كتبت فيها زاويتي ال�سحفية، 

هلية  اأحداثاً كربى عا�س������فة، منها احلرب الأ

اللبناني������ة والتفاقيات العربي������ة مع العدو، 

�رصائيل������ي، ومذبح������ة �س������ربا  والجتي������اح الإ

و�ساتيل، وق�سف املخيمات، والنتفا�ستني، 

وح�س������ار العراق، وغ������زو الع������رق، وحترير 

جنوب لبنان، وحرب متوز وانت�سار املقاومة، 
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وق�سف غزة وح�س������ارها. وافرت�ض ذلك يف 

كاتب الزاوية ال�س������حفية الروؤية ال�سحيحة 

داء الفني، واللغة املركزة.  حداث، والأ اإىل الأ

حداث يف �س������ياقها،  وكان املهم يل اأن اأرى الأ

و�سط ال�رصاع املركزي. لذلك ذّكرت بوثائق 

�سهيونية من�سية،  وك�سفت اأخرى تبني حر�ض 

ال�س������هيونية على طم�ض الهوي������ات الوطنية 

وه������دم ال�س������واهد التاريخي������ة. كنت خلل 

ذلك ع�س������وة يف اللجنة العليا لدعم ال�سعب 

الفل�س������طيني ومقاومة امل�رصوع ال�س������هيوين، 

دبي. واأغنى ذلك  وم�ساهمة يف الن�س������اط الأ

مو�سوعات مقالتي. 

- كان اهتمامك من�سبًا من ناحية 

تراثه���ا،  اأخ���رى عل���ى دم�س���ق، وعل���ى 

خا�سة املعماري، فهل لك اأن حتدثينا 

عن هذا الهتمام امللحوظ؟ 

ي������وم �س������افرت اإىل فرن�س������ا، ترك������ت   •
دم�س������ق مدينة م�س������تقرة حتيط بها غوطتها 

ال�سا�سعة. كانت �رصفة بيتي يف حي الق�سور 

تلم�ض ب�ساتني العدوي التي تت�سل بب�ساتني 

ال�ساحلية )اأبي جر�ض( ومتتد حتى قا�سيون، 

وكان اجلال�ض يف ال�رصفة يربد يف عز ال�سيف. 

وعندما رجعت فوجئت باأبنية تُ�س������ّيد و�سط 

تلك الب�س������اتني وباأوتو�س������رتاد العدوي ي�سق 

و�سط منطقة خ�رصاء متما�سكة.ونبهني اأهل 

املدينة القدمي������ة اإىل خمطط تنظيمي يهدد 

بيوتهم، فاكت�سفت اأن خمطط اإيكو�سار يتناول 

دم�سق كلها، وير�سم فوقها اأحياء جديدة دون 

اأن ي�سرتط ت�س������جيل اأحياء تاريخية اأو جردا 

أو  يب������ني البي������وت اجلميلة واأمكن������ة الذاكرة ا

ي�سرتط حماية الغوطة. وكاأنها اأر�ض فارغة 

دون ذاكرة وتاريخ و�رصوط حياة.

كنت مطلعة عل������ى حماية املدن القدمية 

واملناطق اخل�رصاء يف الغرب ف�ساعدين ذلك 

على ك�سف خمطط اإيكو�سار لي�ض طريقاً اإىل 

املعا�رصة، بل �س������دها. واأن العمارة العربية 

�س������لمية  من جتليات احل�س������ارة العربية الإ

أنها ح�سن الذاكرة، ولذلك يجب اأن حتمى  وا

كن�س������يج ل كاأبنية مف������ردة. ويجب اأن حتمى 

ن الدف������اع عن الهوية التاريخية �رصورة يف  لأ

أننا يجب  ال�رصاع العربي ال�س������هيوين. بينت ا

حياء العربية بعد ترميمها، واأن  اأن نت�سور الأ

العم������ارة القدمية توظ������ف وظائف معا�رصة 

ثقافية و�سياحية.

�س������بوعية، اإذن، يف  أف������دت من املقالة الأ ا

تو�سيح م�سائل املدينة والبيئة يف فرتة مبكرة، 

وجنحت يف مقاطع مركزية وم�س������ريية. بعد 

�س������ياغة معايري حماية املدينة داخل ال�سور 

حي������اء العربية  كتبت عن اأهمي������ة حماية الأ

خارج ال�س������ور. وكانت الكتابة تواكب اطلعاً 

حي������اء  ميداني������اً، فكن������ت اأزور البي������وت والأ

التاريخية  والبي������وت  امله������ددة،  والب�س������اتني 
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املتداعي������ة. وكان ال�س������اعر املرحوم ممدوح 

عدوان الرفيق وال�سند يف حماية ب�ساتني عني 

ترما، واملحاور املاهر القريب من الفلحني. 

وروى يل يف ا�س������تهجان اأن بع�ض الدم�سقيني 

رف�س������وا امل�س������اهمة يف ذلك اجلهد بربقية، 

لكنهم ت�سدروا الحتفال بالنت�سار.

ل ميك������ن األ تث������ري اإعجابك وده�س������تك 

ال������روة املعماري������ة التي تكنزها دم�س������ق اإذا 

اطلع������ت عليها. ول ميكن األ يثري غ�س������بك 

اإهمالها. يوم كنت ع�سوة يف جمل�ض حمافظة 

دم�س������ق طلبت زيارة املدار�ض املغلقة املهملة 

أنها بيوت جميلة.وزرت مدر�سة  ين اأعرف ا لأ

زينب ف������واز، وكانت يف بي������ت العقاد، الذي 

اأ�س������بح مركزاً ثقافياً دامناركياً، وفيه لوحة 

مملوكية نادرة! اأذهلن������ي اأن يهمل البيت مع 

أثرياً. ف�سّورته وعر�ست ال�سور  أنه م�سجل ا ا

يف اجتماع جمل�ض املحافظة فاأقرت حماتيه. 

خ������رى واقرتحت  وزرنا املدار�������ض املغلقة الأ

لها توظيف������اً ثقافياً. و�س������ورت بيت فخري 

البارودي وبينت اأن ا�ستخدامه مطبعة خطر 

و�سغنا قرار ا�ستملكه، وكذلك بيت اليو�سف. 

كان ال�س������تملك اإنقاذاً لتلك البيوت. لكننا 

خرى  حاولنا رفع ال�ستملك عن البيوت الأ

التي يعي�ض فيها �سكانها.

يف ال�س������ياق �ساعدتني الزاوية ال�سحفية 

أ�سجار الكينا املعمرة التي كانت  على حماية ا

م������ن معامل طريقن������ا اإىل اجلامعة. و�س������ندت 

بيت ج������ربي وكان اأول مطعم يف بيت عربي 

تاريخ������ي. ومل يكن التوظيف ال�س������ياحي بعد 

اجتياحاً يزعج ال�س������كان بال�س������جة ورائحة 

راكيل، ويغري طابع املدينة. تنباك الأ

بني اأن الزاوية ال�سحفية  اأ�سل من هذا لأ

لي�ست للتباهي بن�رص ا�سم الكاتب اأو �سورته، 

بل هي م�سوؤولية وعمل دقيق يو�سح م�سائل 

ملتب�س������ة، ودفاع عن ق�سايا. اإىل ذلك كانت، 

يل، مواكبة لل�س������عي اإىل ا�ست�س������دار قرارات 

وا�ستبعاد اأخطار.

- ه���ل تقري���ن بوج���ود اأدب ن�سائ���ي 

دب الذي يكتبه الرجل؟  متلف عن الأ

وملاذا؟

دب مدار�������ض واجتاهات.  • ي�س������نف الأ
ت�س������نيفه ا�س������تناداً اإىل جن�ض كاتبه »مو�سة« 

تق������ع يف �س������ياق خلع امل�س������ائل من �س������ياقها 

الجتماعي والفكري. وهل جنهل اأن معايري 

النقد تتج������اوز جن�ض كات������ب الن�ض؟ يتناول 

ن�س������انية،  الكّت������اب والكاتب������ات العلقات الإ

ن�س������انية، وير�سمون �سخ�سيات،  حلم الإ والأ

أم ن�س������اء. ويتمايزون يف الروؤية  أكانوا رجالً ا ا

أم ن�ساء. لذلك  أكانوا رجالً ا داء الفني ا ويف الأ

دبية ن�ساًء ورجالً يتقارب  جتمع املدار�ض الأ

أداوؤهم اأو مو�س������وعاتهم. ل تهب الذكورة اأو  ا

نوثة للكاتب خ�سو�س������ية، بل تهبها الروؤية  الأ
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داء. ول نن�سى اأن الكّتاب الرجال  وطريقة الأ

ر�س������موا �سخ�س������يات ن�س������ائية فاتنة مل تر�سم 

مثلها الكاتبات.

- ما هو جديدك يف الق�سة والكتاب 

والدفاع عن دم�سق؟

خري  • اأعم������ل منذ �س������نوات يف اجلزء الأ
من جمموعة رواياتي عن بلد ال�سام. خلل 

ذلك اأجنزت جمموعة ق�س�س������ية، وجمموعة 

درا�س������ات نقدية، وكتاباً عن م�س������ائل مدينة 

دم�س������ق وعمارتها. اأما الدفاع عن دم�س������ق 

فم�س������تمر حتى نهتدي اإىل ما ي�س������به حماية 

مدين������ة باري�������ض، اأي حماية دم�س������ق بقطر 

أ�سجارها  معني بفراغاتها وبقايا ب�س������اتينها وا

وعماراتها.

الق�س���رية  الق�س���ة  ه���ل تط���ورت   -

لفي���ة الثالث���ة عنها يف  ال�سوري���ة يف الأ

خم�سينيات و�ستيني���ات القرن املا�سي، 

وما هي مامح هذا التطور؟ 

• ك�س������فت م�سابقة ال�س������نة املا�سية، كنت 
اأحد اأع�س������اء جلنة التحكيم فيها، ق�س�ساً 

ق�س������رية تتفوق على ق�س�������ض اخلم�سينيات 

أة واحل�سا�س������ية.  داء واجلرا وال�س������تينيات بالأ

بداع، كيل  لكن امل�ساألة هي ال�ستمرار يف الإ

يكون دفقة ق�سرية، وكي ي�سبح نهجاً موؤثراً. 

خ������ارج هذا الربيق، ي�س������ود اجلم������ود، ورمبا 

التخلف عن القرن املا�سي. وتفتقر كثري من 

املجموعات الق�س�س������ية املن�سورة اإىل الروؤية 

وامل�������رصوع ومعرف������ة احلياة وال�سخ�س������يات، 

ن�س������اء. م������ا األحظه  لذل������ك تن�رصف اإىل الإ

كع�س������وة يف هيئة حترير وع�س������وة يف جلان 

قراءة، غياب امل�س������وؤولية التي كان ي�سعر بها 

كّتاب اخلم�س������ينيات وال�س������تينيات يف القرن 

املا�سي. وغياب امل�رصوع الذي يعتمد منظومة 

داء  اأخلقية فكرية فنية. و�س������عف و�سيلة الأ

وىل: اللغة العربية. الأ

يبدو اأن املجتمعات تنفق عقوداً من الزمن 

كي تن�س������ج كاتباً، يقدر هو اأي�ساً م�سوؤوليته 

عن التعبري عنها بفهم م�سائل احلياة والداأب 

يف العمل، و�سعة الثقافة!

- ما ه���ي ن�سيحتك لكتاب الق�سة 

اجلدد؟ 

• ن�س������يحتي األ يت�رصع������وا يف الن�������رص، 
اأن يغو�س������وا يف احلياة، ويخزنوا امل�س������اهد، 

ويدر�س������وا، كاأنهم تلمي������ذ، موؤلفات الكتاب 

العامليني، وموؤلفات الكّتاب العرب القدماء، 

ويقروؤوا ال�س������عر العربي القدمي. واأن يوؤمنوا 

دبي كان �رصورة لكبار  باأن العمل يف الن�ض الأ

الكتاب العامليني. ن�س������يحتي اأن يغو�سوا يف 

واقعنا ويتناولوا من������ه مادتهم، واأل جترفهم 

ال�سيغ الغ�سا�سة التي مل تولد يف تربة بلدهم، 

�سيل الذي يعرب  دب الأ دب اجليد هو الأ فالأ

عن ب�رص وجمتمع وعلقات اإن�سانية.
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اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

رئي�ض التحرير
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مكت�شفات �أثرية جديدة: 

ملانية موؤخراً على موقع تو�ضع مدينة  ثرية ال�ضورية الأ عرثت بعثة امل�ضح الأ

ثرية املفقودة منذ مئات ال�ض������نني حتت الرتاب والتي تعد اأكرب مدن  الرفنية الأ

جتمع للجيو�ش الرومانية القدمية مبنطقة بعرين يف حمافظة حماة.

ثرية  آثار منطقة م�ض������ياف: اإن ذكر مدينة الرفنية الأ  وقال رئي�ش �ض������عبة ا

ثري������ة الرومانية التي تثبت  املفق������ودة ورد يف الكث������ر من املراجع والنقو�ش الأ

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(
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❁

اأحمد احل�سني
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وجودها يف منطقة بعرين، وهي م�سجلة لدى 

أثرية �سغرية ال  أنها بقعة � آثار م�سياف على � �

تتجاوز ربع �مل�ساحة �لتي مت �كت�سافها، وهي 

تع������د �أكرب مركز لتجم������ع �جليو�ش �لرومانية 

يف �ملنطقة ورمبا يف �س������ورية وت�س������اهي يف 

ثرية.  م�ساحتها وقدمها مدينة �أفاميا �الأ

أنه يف �سبيل  ثار � و�أو�س������ح رئي�ش �سعبة �الآ

�لتحديد �لدقيق لتو�س������ع �ملدين������ة باأبعادها 

�حلقيقية و��س������ل فريق �مل�س������ح �أعماله على 

مدى ثالثة مو��سم تنقيبية متتالية م�ستخدماً 

ثار  �أحدث جهاز متطور يف جمال �كت�ساف �الآ

وهو �جلي������ور�د�ر �لذي ير�س������ل ذبذبات �إىل 

عمق ثالثة �أمتار ويقوم مب�سح دقيق للطبقات 

أولياً  �لد�خلية مبعاجلة حا�سب يعطي ر�سماً �

ويل  ثرية مبيناً �أن �لتخطيط �الأ عن �ملو�قع �الأ

أبعاد �ملدينة �ل�سخمة وتو�سع �لكنائ�ش  ك�سف �

قبي������ة و�ملن������ازل  �س������و�ق و�ل�س������و�رع و�الأ و�الأ

و�ملد�فن و�لينابيع و�حل�سون �ل�سغرية فيها، 

موؤكد�ً �أن هذ� �الكت�س������اف �لنوعي �سي�ساهم 

أثري������اً وتاريخياً  يف زي������ادة مكانة �ملنطق������ة �

أنه ي�س������اعد على ق������ر�ءة �لتاريخ  وال�س������يما �

حد�ث �لقدمية ب�س������كل دقيق من خالل  و�الأ

ثري������ة �ملتوقع �لعثور عليها  �للقى و�لكنوز �الأ

ثرية. �سمن هذه �ملدينة �الأ

ثرية  على �سعيد �آخر �كت�سفت �لبعثة �الأ

الوطني������ة يف اأعمال مو�س������مها التنقيبي هذا 

أثرية جديدة  العام على ال�ساحل ال�سوري معامل ا

ت�سمل كافة ال�س������ويات اململوكية والهلن�ستية 

والع�رص الفينيقي الو�س������يط وع�رص احلديد 

للتو�س������ل اإىل طبيعة الت�سل�سل الطبقي وعلى 

أ�سا�س������ات  اخل�س������و�ض فيما يتعلق بامتداد ا

البن������اء احلجري ال�س������خم الذي ظهر خلل 

ال�س������نوات املا�سية والعائد اإىل ع�رص الربونز 

القدمي. 

آث������ار ومتاحف جبلة ورئي�ض  وقال مدير ا

ثرية الوطني������ة العاملة يف التل اإنه  البعثة الأ

لف الثالث قبل  مل يتم الو�سول اإىل �سويات الأ

امليلد لكن مت اإمتام الك�س������ف عن الت�سل�سل 

وىل وظهر وب�سكل وا�سح  الطبقي لل�سويات الأ

عدد من الفرتات الزمنية وخ�سو�سا الع�رص 

اململوكي والع�رص الهلن�س������تي وع�رص احلديد 

الث������اين والثالث اإ�س������افة اإىل ف������رتة الربونز 

الو�سيط الثاين. 

واأ�س������اف اأن ال�س������ويات العائ������دة لفرتة 

احلديد الثاين كانت حمفوظة ب�سكل مقبول 

وظه������رت فيها بع�������ض الوح������دات املعمارية 

فحقول ال�س������وية التي تعود للع�رص اململوكي 

حجام وبالتايل  أل������ف من حفر خمتلف������ة الأ تتا

فاإن ه������ذه اجلدران تعطينا دلل������ة باأن التل 

قد �سكن خلل هذه الفرتة وقد تكون الكتل 
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املعماري������ة لها طبيعة زراعي������ة وعلى علقة 

را�س������ي املوجودة  م������ع الوظيفة الزراعية للأ

على �س������طح التل وميكن رب������ط جمموع هذه 

ق�سام اجلنوبية  الوحدات التي ظهرت يف الأ

لهذا احلق������ل مع مثيلتها الت������ي عر عليها 

ق�س������ام ال�س������مالية وهذا م������ا يوؤكد اأن  يف الأ

ال�ستيطان الهلن�ستي يف تل �سيانو عرف فرتة 

لحقة للمعبد الديني اأعيد خلله. 

أ�س������ار اإىل اأن اأعم������ال التنقي������ب خلل  وا

املو�س������م احلايل الواقع اإىل ال�سوية اململوكية 

قدم  التي �س������مت مرحلت������ني رئي�س������يتني الأ

عب������ارة عن جمموعة م������ن احلفر يف حني مت 

الك�سف خلل املو�س������م ال�سابق وهذا املو�سم 

ق�س������ام اجلنوبية من ه������ذا احلقل عن  يف الأ

وحدتني معماريتني ت�سمان جدرانا ب�سيطة 

ت�س������ري ب�س������كل وا�س������ح اإىل اأن التل كانت له 

وظيف������ة زراعية خلل هذا الع�رص وت�س������ري 

ثرية اإىل اأن ال�س������وية الهلن�ستية  املعطيات الأ

ق�سام اجلنوبية ك�سفت عن  التي ظهرت يف الأ

وجود جمموعة من اجلدران التي ا�ستعملت 

فيها اأحجار �سخمة واإن املراحل التي عرفها 

ال�ستيطان العائد للع�رص الهلن�ستي ميكن اأن 

ق������دم عبارة عن  نلخ�س������ها بعدة مراحل: الأ

معبد �س������خم يرتبع على �سطح التل وي�رصف 

على �س������هل جبل������ة وكان ل������ه يف اأغلب الظن 

وىل.  دور ديني كبري خلل تلك الع�س������ور الأ

واملرحل������ة الثانية ظه������رت خللها جمموعة 

من العنا�رص الدخيلة مثل املدفن الب�س������يط. 

حدث مت ا�ستعمال  خرية وهي الأ واملرحلة الأ

املعبد من جديد ولكن ب�سورة خمتلفة. 

وقال اإن �س������ويات ع�������رص احلديد تنتمي 

ق�سام  اإىل الت�سل�سل الطبقي الذي جنده يف الأ

الغربي������ة من ه������ذا احلقل وي�س������م مراحل 

معمارية متتالية تع������ود اإىل ع�رصي احلديد 

الثالث والثاين ولكن ال�س������يء املهم الذي مت 

تاأكيده ب�س������كل �سبه قاطع خلل هذا املو�سم 

ول غري موجودة  اأن �س������وية ع�رص احلديد الأ

ومت الو�س������ول اإىل �س������ويات الربونز الو�سيط 

التي كانت على علقة مع �س������ويات احلديد 

لف الثاين فقد ظهرت  مبا�رصة اأما �سويات الأ

)1(
ب�سكل جزئي من خلل اأعمال التنقيب. 

توثيق وترجمة نقو�س مينية: 

وثق م�رصوع مدونة النقو�ض اليمنية نحو 

3500 نق�������ض اأثري قدمي منذ اإن�س������ائه عام 

ن متهيداً لن�رصها عرب موقع  2007 حت������ى الآ

نرتنت ليت�سنى الطلع  املدونة على �سبكة الإ

عليها و ال�س������تفادة منها م������ن قبل الباحثني 

واملهتمني داخل اليمن و خارجه. 

وذكرت الدكتورة عميدة �س������علن من�سقة 

م�رصوع التدوين اأن الفريق املكون من �س������تة 
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خ������رباء مينيني واإيطاليني يعم������ل حالياً على 

درا�س������ة وتوثي������ق النقو�ض اليمني������ة القدمية 

ث������ار بجامعة  املتوف������رة يف متحف ق�س������م الآ

�س������نعاء يف اإط������ار م�رصوع املدون������ة الهادف 

اإىل جمع و توثيق ودرا�س������ة وترجمة النقو�ض 

اليمني������ة القدمية كافة، و اإتاحتها عرب موقع 

نرتنت، واأ�س������افت اأن  املدونة على �س������بكة الإ

وىل له التي  امل�������رصوع متكن خلل املرحلة الأ

انطلق������ت يف العام 2007 من تدوين اأكر من 

300 نق�������ض مين������ي قدمي يف ثلث������ة متاحف 

مينية ه������ي متحف حمافظ������ة ذمار ومتحف 

ثار بجامعة ذم������ار، ومتحف بينون  ق�س������م الآ

باحلداء، م�س������رية اإىل اأن امل�رصوع يف مرحلته 

الثالثة هذا العام يعمل فيها على توثيق اأكر 

أثرياً قدمياً يف متحف ق�سم  من 150 نق�س������اً ا

ثار بجامعة �سنعاء.  الآ

وتوقع������ت �س������علن اأن ت�س������مل املرحل������ة 

القادمة من امل�رصوع والذي مت متديده �سنتني 

اإ�س������افيتني توثيق ودار�سة وترجمة جمموعة 

جديدة من املتاح������ف اليمنية يف حمافظات 

اليمن املختلفة يذكر اأن امل�رصوع املذكور تتبناه 

ثار واملتاحف ووزارة التعليم  كل م������ن هيئة الآ

العايل والبحث العلمي اليمنية و جلنة علمية 

تتكون من م�ست�س������ار الرئي�ض اليمني ل�سوؤون 

ثار وامل�ست�س������ار الثقايف ل�سفارة اليمن يف  الآ

كادمييني واملتخ�س�س������ني  برلني وعدد من الأ

ثار والنقو�ض اليمنية اإ�سافة اإىل  يف جمال الآ

آث������ار اإيطاليني من جامعة بيزا  ثلثة خرباء ا

)2(
يطالية.  الإ

العربية يف اأفريقيا: 

أن�سطته الثقافية والفكرية، نظم  يف اإطار ا

علمي لل�س������يخ �سلطان بن  املركز الثقايف الإ

زايد اآل نهيان مبقره حما�رصة بعنوان: »اللغة 

اأفريقيا: الواق������ع والتحديات«  العربي������ة يف 

ألقاها الدكتور اخل�رص عب������د الباقي مدير  ا

فريقي للبح������وث العربي�ة، حتدث  املرك������ز الأ

فيها عن جت������ذر الثقافة العربية يف اأفريقيا 

أرا�سيها، ما جعل منها عن�رصاً  ون�ساأتها على ا

فريقية امل�سلمة،  مهماً يف حياة ال�س������عوب الأ

�سلمية،  وا�سفا اإياها باأنها وعاء للثقافة الإ

والع������روة التي جتمع بني ال�س������عوب العربية 

�سلمية، وموؤكدا يف الوقت نف�سه على اأن  والإ

�سلمي، يرتكزان  الوفاق العربي والت�سامن الإ

�سا�ض املتني، مما  أ�سا�سي على هذا الأ ب�سكل ا

ي�ستوجب تدعيم مكانة اللغة العربية والعمل 

على ن�رصها وتعليمه������ا للناطقني بغريها من 

ّن يف ذل������ك حماية  �س������لمية، لأ ال�س������عوب الإ

متني العربية  من الثقايف احل�س������اري للأ للأ

�سلمية.  والإ

ويف حديثه عن علماء اأفريقيا ومفكريها 
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الذين �ساهموا يف امل�سرية احل�سارية للثقافة 

العربية، واأ�س������بحوا م������ن روادها واأعلمها، 

أ�س������ار دكتور اخل�������رص اإىل الفقيه اأحمد بابا  ا

التمبكت������ي، ال������ذي األف الكثري م������ن الكتب، 

والعلم������ة عب������د الرحمن ال�س������عدي، املوؤرخ 

الكبري �ساحب كتاب »تاريخ ال�سعدي« الذي 

ع������ّدد فيه بع�������ض الدلئل وال�س������واهد التي 

توؤك������د وجود جمتمع ثق������ايف عربي يف غرب 

اأفريقيا يحاكي املجتمعات العربية يف �سمال 

كر من مئة  اأفريقيا، اإ�س������افة اإىل ترجمته لأ

عامل و�س������اعر وموؤرخ وفقي������ه اأفريقي، عرّبوا 

أ�س������ار اإىل وجود  ع������ن فكرهم بالعربية، كما ا

مدن ومراك������ز ثقافية عريقة للغ������ة العربية 

يف اأفريقيا، ا�س������تهرت بالعلم والفكر، منها: 

متبكتو، واأودغ�س������ت، واأغد�ض، ومن علمائها 

حممد الكت�س������ناوي الذي امتدحه اجلربتي، 

مام العلمة  وجان������دوت، والبكري وزارها الإ

ال�سيوطي. 

وعن العقب������ات التي تواجه املوؤ�س�س������ات 

املعني������ة باللغ������ة العربي������ة يف اأفريقي������ا، قال 

أبرز هذه العقبات، هي التمويل  اخل�رص: اإن ا

أّي  وقلة املدار�������ض العربية، منبها عل������ى اأن ا

تق�س������ري يف دور هذه املوؤ�س�سات �سيوؤدي اإىل 

تراج������ع كبري يف ن�رص وفهم اللغة العربية مما 

يرتت������ب علي������ه تراجعاً كب������رياً يف فهم الدين 

�سلمي، م�سيداً يف الوقت نف�سه بالتلحم  الإ

الكب������ري الذي �س������هدته فرتة ال�س������تينات من 

دب  القرن املا�س������ي والذي متي������ز برتجمة الأ

فريقية، مما كان  العربي من واإىل اللغات الأ

ثر يف ن�رص الثقافة العربية بالدول  له كبري الأ

)3(
فريقية.  الأ

يطايل:  دب الإ كلمة ترتجم الأ

وقع الدكتور علي بن متيم مدير م�رصوع 

يطايل  كلم������ة يف )اأبوظبي( والربوف�س������ور الإ

ألفون�س������و نالينو مدي������ر معهد ال�رصق  كارلو ا

يف روم������ا اتفاقية للتعاون بني م�رصوع »كلمة« 

للرتجمة ومعهد ال�رصق الذي يعد موؤ�س�س������ة 

�سة يف �س������وؤون العامل العربي  اأبحاث متخ�سّ

�سلمي يف اإيطاليا.  والعامل الإ

و�س������ارك يف وف������د »كلم������ة« م������ن هيئ������ة 

أبوظب������ي( للثقاف������ة وال������رتاث كل من ندى  )ا

خمي�ض وطلل املزروع������ي، وح�رص التوقيع 

أ�س������اتذة اجلامعات  كادمييني وا العديد من الأ

يف معاه������د وجامعات اإيطاليا، وجرى نقا�ض 

م�س������تفي�ض حول اأهمية الرتجمة ودورها يف 

التقريب بني احل�سارات، وال�رصعة امللحوظة 

يف حرك������ة الرتجمة اإىل اللغ������ة العربية التي 

يقوده������ا يف الع������امل العربي م�������رصوع »كلمة« 

للرتجمة يف )اأبوظبي(. 

وق������ال د.علي ب������ن متيم مدي������ر م�رصوع 
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»كلمة«، اإنه يف �س������بيل ت�س������جيع موؤ�ّس�س������ات 

الرتجمة العاملية وا�س������تقطابها للم�ساهمة يف 

رفد حركة الرتجمة يف العامل العربي، �س������عى 

م�رصوع »كلمة« ب�سكل ريادي اإىل تاأ�سي�ض جملة 

من العلقات الدولية مع كربيات املوؤ�س�سات 

العلمي������ة يف الع������امل، به������دف تطوي������ر فكرة 

الرتجمة، لتك������ون بني موؤ�س�س������تني عامليتني، 

�س������ا�ض  ويعد هذا التطوير متقنا على هذا الأ

ن������ه يراع������ي اهتمامات الثقاف������ة العربية،  لأ

واهتمامات الثقافة التي يتم الرتجمة عنها. 

واأو�سح د.علي اإنه عندما يتم اختيار كتب 

أنف�سهم، فقد  يطالية بو�ساطة العرب ا من الإ

أ�س������ا�ض الذائقة العربية  يبنى الختيار على ا

فح�سب، يف حني ال�سرتاك يف اختيار الكتب 

م �سيكون ح�سيلته  من قبل ناطقني باللغة الأ

مما ل �س������ك فيه التعبري عن الثقافة العربية 

والثقافة املرتجم عنها. ولتحقيق ذلك �سعى 

م�رصوع »كلمة« امل�������رصوع الرائد للرتجمة يف 

العامل العربي ال������ذي اأطلقته هيئة )اأبوظبي( 

للثقافة والرتاث بدعم من ال�س������يخ حممد بن 

حياء  زاي������د اآل نهيان ويل عه������د )اأبوظبي( لإ

حركة الرتجمة يف العامل العربي، اإىل تاأ�سي�ض 

جملة من العلقات بداأت بالتعاون مع املركز 

الثق������ايف الهندي العربي ث������م جامعة يوهانز 

دب  غوتنبريغ ثم املوؤ�س�سة الهولندية لدعم الأ

الهولندي و�سناعته. 

ويف اإطار هذه التفاقية تتوىل املوؤ�ّس�ستان 

عمال  �رصاف على ترجمة جمموعة من الأ الإ

دب والفن وال�س������عر  القّيم������ة، يف ميادين الأ

والفكر، لتقدميها اإىل القارئ العربي. ت�سّم 

املنتقيات ن�سو�س������اً روائية لكّتاب اإيطاليني 

معا�رصين نالت اأعمالهم تقديراً كما ترجمت 

�س������افة اإىل ترجمة اأعمال  لعدة لغ������ات، بالإ

هم �س������عراء اإيطاليا، اإ�س������افة اإىل  �س������عرية لأ

بحاث والدرا�س������ات  ترجم������ة جمموعة من الأ

كادميي املعا�رص يف  التي تتن������اول ال�س������اأن الأ

أوروب������ة، اإىل جان������ب الهتمام  اإيطالي������ا ويف ا

بالرتجمات الفنية وال�سينمائية والنقدية. 

ويرى د. علي باأن هذا التعاون �س������ريفد 

املكتب������ة العربية برتجمات معربة عن الثقافة 

يطالية، خا�س������ة واأن هذا التعاون �سيقدم  الإ

ول م������ّرة جمل������ة م������ن الكت������ب العتبارية  لأ

أ�س������ار اإىل  يطالية، كما ا واملهمة يف الثقافة الإ

اأن هذا التعاون ي�س������كل واح������داً من اأهداف 

م�������رصوع »كلمة« ال�س������رتاتيجية، وهو حتويل 

حرك������ة الرتجمة من كونها تق������وم على جهد 

مرتجم واحد اإىل حركة جماعية تنه�ض بها 

موؤ�س�ستان عامليتان، ولذلك فاإننا يف م�رصوع 

»كلم������ة« نكون ق������د حققنا روؤي������ة )اأبوظبي( 

ال�س������اعية اإىل اإحياء حركة الرتجمة يف العامل 

حياء يتجلى يف خل������ق تقاليد  العرب������ي، والإ
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اعتبارية للرتجمة، وتغيريها من كونها عملية 

ع�س������وائية فردية اإىل جعلها خّطة مدرو�س������ة 

وجماعية. 

كما اأعرب الربوفي�سور كلوديو لوياكونو 

ألفون�س������و نالينو«  رئي�ض »معهد ال�رصق كارلو ا

ورينت������ايل بنابويل، عن  �س������تاذ بجامعة الأ والأ

يطايل وم�رصوع  ترحيبه بالتعاون بني املعهد الإ

»كلم������ة« ب�)اأبوظبي(، ملا يكت�س������يه من اأهمية 

ثقافية عالية. فاملعهد، الذي عمل ما يناهز 

الت�سعني �سنة، على م�ستوى عاملي، للتعريف 

�س������لمية يف اإيطاليا،  بالثقاف������ة العربي������ة الإ

بجّدية علمية عالية، ي�رّصفه اأن يكون �رصيكاً 

عمال اإيطالية  يف اإجناز ترجمات عربي������ة لأ

قيمة. م������ربزاً اأن التعاون بني »كلمة« ومعهد 

جناح هذا امل�رصوع  ال�رصق �سي�سكل �سمانة لإ

الواع������د، وهو ما �سي�س������اهم يف توثيق عرى 

ال�س������داقة بني البلدي������ن، يف كنف الحرتام 

الثقايف املتبادل. 

دب العربي  أ�س������تاذة الأ من جهتها رّحبت ا

بجامعة ل�سابيين�س������ا بروما اإيزابيل كامريا 

دافليت������و باملبادرة، بقولها: يف الزمن الراهن 

يج������ري باإطن������اب حدي������ث عن احل������وار بني 

خر« مازالت جهود  الثقافات، لكن ملعرفة »الآ

الرتجم������ة املبذولة قليلة وحم������دودة. فكيف 

ال�س������بيل للحديث عن احلوار بني الثقافات 

ما مل نرتجم، بغر�������ض الّطلع على ما يفّكر 

خر« وما يكتبه؟ لهذا ال�س������بب يبدو  فيه »الآ

م�رصوع الرتجمة الذي ترعاه »كلمة« بالتعاون 

م������ع معهد ال�رصق بروم������ا، يف غاية الراهنية 

ر�س������اء �سيا�س������ة ثقافية �سائبة  همية، لإ والأ

بني ح�س������ارتني، ل مكان فيها لثقافة اأرقى 

خرى، ب������ل ثقافتان وعامل������ان ما زال  م������ن الأ

ينق�سهما اكت�ساف بع�س������هما البع�ض، على 

دبي.  نتاج الثقايف والفني والأ م�ستوى الإ

�س������تاذ  وراأى الدكتور عز الّدين عناية الأ

ورينتايل بنابويل، اأن التن�سيق بني  بجامعة الأ

يطايل يرنو  م�رصوع »كلمة« ومعهد ال�رصق الإ

ملّد ج�رص ثقايف ب������ني اإيطاليا والعامل العربي، 

أو اأهملن������اه حتت مرّبرات  لطامل������ا افتقدناه ا

ع������ّدة، على رغ������م القرب اجلغ������رايف. ملّحا 

عل������ى اأن اإيطاليا لي�س������ت هام�س������اً يف الفكر 

الغربي احلديث، بل ركناً حمورياً يف نه�سته 

ملام  ويف تنويره، وبو�س������لة ل غن������ى عنها للإ

بتوّجهات ذلك الفك������ر وتطّوراته يف الع�رص 

أثنى على املبادرة الر�سيدة مل�رصوع  الراهن. وا

»كلم������ة«، مِلا تَِعد به من رب������ط ثقافة العرب 

بثقافات العامل. 

�ستاذ والدكتور  ويف املجال نف�س������ه قال الأ

املرتجم خليل ال�س������يخ: »ت�س������كل عملية نقل 

يطالية اإىل العربية خطوة  دب والثقافة الإ الأ
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ثقافية متميزة، وخا�س������ة بع������د غياب رواد 

أ�س������ري يف  يطالية، وميكن اأن ا الرتجمة من الإ

هذا ال�سدد اإىل ح�س������ن عثمان الذي ترجم 

لهية« وعي�سى الناعوري الذي  »الكوميديا الإ

يطالية، ولهذا  عمال الإ ترجم الكثري م������ن الأ

ف������اإن اإقدام م�رصوع »كلمة« على هذه اخلطة 

يطالية  يفتح جمالً جديداً للنقل عن اللغة الإ

من غري لغة و�س������يطة، وهذا �سيري الثقافة 

آفاًقا جديدة  العربية املعا�������رصة و�سي�س������نع ا

)4(
للمبدعني واملثقفني العرب«.

جائزة ابن خلدون للرتجمة: 

فاز اجلامعي الفرن�س������ي من اأ�سل �سوري 

ح�س������ن حمزة بجائزة »ابن خلدون للرتجمة« 

التي تقدمها املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

لك�سو« منذ العام املا�سي. والعلوم »الأ

واأو�س������حت املنظم������ة التابع������ة للجامعة 

العربي������ة، يف بي������ان اأن ح�س������ن حم������زة نال 

اجلائزة هذا العام جل������ودة ترجمته للعربية 

للكتاب الفرن�سي » حرب اللغات وال�سيا�سات 

ل�سنية جون كالفي  الل�سانية« للكاتب وعامل الأ

التي ن�رصته دار ها�سيت، واأ�سافت اأن الفائز 

�س������لي املتمي������ز ببعده  كان وفي������ا للن�������ض الأ

أن�س������اأها  العلم������ي وباأطروحته الفكرية التي ا

موؤلفه������ا والت������ي توؤك������د اأن التنوع الل�س������ني 

أ�سا�س������ية للتن������وع الثق������ايف ولراء  ظاه������رة ا

املجتمعات الب�رصية وترف�������ض فكرة اأحادية 

ن�سانية جمعاء. اللغة للإ

ويرتاأ�ض جلنة حتكيم الدورة الثانية عبد 

الوه������اب بوحديبة رئي�ض املجمع التون�س������ي 

داب والفنون »بيت احلكمة« ومن  للعلوم والآ

مني  بني اأع�س������ائها اللبنانيان ب�سام بركة الأ

العام لحتاد املرتجم������ني العرب واجلامعية 

زهيدة دروي�ض جب������ور وامل�رصية تهاين عمر 

واملغربي حممد م�س������طفى القباج والتون�سي 

رجاء فرحات.

ويندرج اإحداث اجلائزة التي تبلغ قيمتها 

ع�������رصة اآلف دولر يف نط������اق تنفيذ اتفاقية 

لك�س������و واملنظمة  التع������اون املربم������ة ب������ني الأ

الدولية للفرانكفونية يف دي�س������مرب 2001 يف 

العا�س������مة الفرن�س������ية باري�ض، وتهدف هذه 

اجلائزة اإىل مكافاأة مرتجمني عرباً واأجانب 

من اللغة العربية اإىل اللغة الفرن�سية والعك�ض 

ن�سانية، وتن�ض التفاقية  يف جمايل العلوم الإ

على: دعم التع������اون بني العامل العربي والعامل 

الفرانكفوين وتن�س������يط التبادل بني �س������فتي 

البحر املتو�سط، ومن بني اأهدافها اأي�سا دعم 

التعددية اللغوية وتبادل املعلومات والوثائق 

املتعلقة بالق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

هذا وت�سم املنظمة الدولية للفرانكفونية 

�ست دول عربية هي يف الوقت نف�سه اأع�ساء 
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باللك�س������و وه������ي تون�������ض واملغ������رب وم�رص 
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وموريتانيا ولبنان وجيبوتي. 

ثقافة الرافدين يف مهرجان: 

احت�س������نت العا�س������مة العراقي������ة بغداد 

فعاليات مهرجان »ثقافة الرافدين« مب�ساركة 

حوايل مئة فنان تنوعت اأعمالهم يف الر�س������م 

زياء وكل ما  والنحت واخلزف وعرو�������ض الأ

ميت ب�سلة اإىل ح�سارات بلد الرافدين.

وقال وكيل وزارة الثقافة طاهر احلمود 

أثناء افتتاح املهرجان اإن هذا التجمع خطوة  ا

مهم������ة نق������رتب فيها م������ن تراثن������ا وتاريخنا 

وح�س������ارتنا وتر�س������خ الثقاف������ة الرافديني������ة 

ن�سان العراقي. �سيلة �سمن اهتمامات الإ الأ

و�سمل املهرجان معر�سا للفن الت�سكيلي 

مع اأكر من مئة لوحة تعك�ض رموزاً وتفا�سيل 

�سورية ومراحل  حتاكي الع�سور البابلية والآ

اأخرى من تاريخ ح�سارة الرافدين كما قدمت 

أزياء ا�س������تهرت بها تلك احل�سارات  عرو�ض ا

واأ�سبحت من معاملها اجلمالية والتاريخية.

واأ�ساف احلمود اأن »امل�رصيني يفتخرون 

باحل�س������ارة الفرعونية حت������ى باتوا يطلقون 

عل������ى منتخبه������م لك������رة الق������دم »الفراعنة« 

اعتزازا بها، ويعك�س������ون توا�سلهم مع ثقافة 

ن�س������ان يف تلك الفرتة ومهرجاننا هذا هو  الإ

خطوة للق������رتاب اأكر لنلم�ض ح�س������ارات 

الرافدين«.

وق������دم ع������دد م������ن الفنان������ني والفنانات 

أولها �س������ومرية قدمتها  ا زي������اء  للأ عرو�س������اً 

الفنان������ة اأمرية ج������واد التي مثلت �سخ�س������ية 

آ�سورية متيزت  امللكة �سبعاد، واأخرى بابلية وا

أزياوؤها وملب�سها بالب�ساطة واجلمال. ا

من جهته، اعترب مدير عام دائرة الفنون 

أ�س������ود اأن »اإقامة  يف وزارة الثقاف������ة حممود ا

املهرجان دعوة اإىل تنوير العراقي بف�س������ائل 

وحما�سن تراثه وثقافته وح�ساراته القدمية 

ولوية فنون وح�س������ارات بلد  وياأتي تاأكيدا لأ

الرافدين ومتازجها مع احل�س������ارات العاملية 

ن�سان  خرى، م�س������يفاً اأن اأوىل حماولت الإ الأ

العراق������ي القدمي يف التعبري عن ذوقه الفني 

بت�سكيل وا�س������ح بداأت منذ الع�رص احلجري 

لوان  واين الفخارية بالأ حيث اأخذ ي�س������كل الأ

والنحت و�س������نع امل�س������لت والن�سب، هناك 

املئ������ات من القطع املنحوت������ة يف ع�رص فجر 

ال�س������للت لي�س������بح كل هذا املوروث تراثاً 

متجذراً ننهل منه ونتوا�سل معه«.

اأعم������ال نحتية  وعر�س������ت يف املهرجان 

كادي م�سنوع  منها متثال ن�سفي ل�رصجون الأ

بي�ض ومتثال ملتعبد �س������ومري  م������ن املرمر الأ

أي�ساً  وراأ�ض لفتاة الوركاء ال�س������هرية م�سنوع ا
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بي�ض، واأعم������ال تعك�ض حرفا  م������ن املرمر الأ

و�س������ناعات تعك�ض مفاهيم ودلئل ح�سارة 

بلد الرافدين.

جنحة لعر�ض منتجات  وخ�س�ض اأحد الأ

و�سناعات ا�ستهرت بها ح�سارات الرافدين، 

ن�س������ان القدمي اليومية يف  دخلت يف حياة الإ

املنزل واحلقل واملعب������د وغريها من نواحي 

خ������رى الت������ي يحتاج فيه������ا لتلك  احلي������اة الأ

الو�سائل املعي�سية والجتماعية.

ب������دوره، ق������ال مدير املعار�������ض يف دائرة 

الفنون �س������اكر خالد اإن »م�س������اركة عدد من 

�سماء الفنية املعروفة يف ال�ساحة الت�سكيلية  الأ

العراقية يف املهرجان منحته اأهمية وا�سحة 

كما اأعطت التجارب ال�سبابية امل�ساركة دفعاً 
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معنوياً«. 

معر�س النا�رش ال�سعودي: 

�سهد مركز جدة الدويل للمعار�ض افتتاح 

اأول معر�ض للنا�رصين ال�س������عوديني، مب�ساركة 

اأكر من 150 دار ن�رص ومكتبة يف مركز جدة 

الدويل للمعار�ض، وذلك بالتعاون والتن�سيق 

امل�سرتك بني حمافظة جدة والغرفة التجارية 

ال�س������عوديني  النا�رصين  ال�س������ناعية وجمعية 

دبي الثقايف يف جدة. والنادي الأ

 واأعلن حمافظ جدة الذي افتتح املعر�ض 

يف مركز جدة الدويل للمعار�ض، اأن معر�ض 

»النا�رص ال�س������عودي« علمة ب������ارزة يف حياة 

جدة كل عام، م�س������رياً اإىل م������ا تزخر به من 

الطاق������ات الثقافية واملثقف������ني، وهي معقل 

للعل������م والعلماء، ل������ذا كان لزام������اً علينا اأن 

نفتح بعداً ثقافياً ليتفاعل اجلميع للو�س������ول 

دبي، مو�س������حا اأن  اإىل الرق������ي الثق������ايف والأ

املعر�ض يحمل طموحات واآمال كبرية، وحث 

دباء والنا�رصين ال�سعوديني على  املفكرين والأ

ا�ستثمار فر�سة اإقامة املعر�ض والتوا�سل مع 

جمهورهم عرب الن�ساطات املختلفة والندوات 

واملحا�������رصات والفعاليات الت������ي تقام على 

جانبه، م�سدداً على اأن الثقافة جتد ت�سجيعاً 

ودعم������اً كبريين من حكوم������ة خادم احلرمني 

ال�رصيف������ني امللك عبد اهلل ب������ن عبد العزيز 

و�سمو ويل عهده و�س������مو النائب الثاين، ونوه 

اإىل اهتمام �س������مو اأمري منطقة مكة املكرمة 

دب يف املنطقة، وحر�سه  بالثقافة والفكر والأ

حمر منارة  على اأن ت�س������بح عرو�ض البحر الأ

ثقافية يف املنطقة.

واأو�سح نائب رئي�ض النا�رصين ال�سعوديني 

اأحمد احلم������دان، اأن املعر�ض ياأتي يف اإطار 

اجله������ود املبذولة لن�رص الوع������ي بني طبقات 

املجتمع كافة وتبادل اخلربات بني النا�رصين 

ال�س������عوديني وا�س������تعرا�ض التجارب يف هذا 

املجال، ووجه �س������كره لدور الن�رص ال�سعودية 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

ول  3682009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

امل�ساركة يف املعر�ض باعتبارها قلعة ثقافية 

أدبية ب������ارزة مازال������ت توا�س������ل عطاءاتها  وا

ور�سالتها على اأكمل وجه.

أك������د احلم������دان اأن الكت������اب ع�س������ب  وا

�سلمية، وهو ما جعل املعارف  احل�س������ارة الإ

�س������لمية م�سدراً للعلوم الغربية  العربية والإ

�رصة واملدر�س������ة واملجتمع  احلديثة، داعياً الأ

مبوؤ�س�س������اته املكتباتي������ة اإىل الوق������وف عل������ى 

اإ�سكالية املطالعة.

واعت������رب نائ������ب رئي�ض الغرف������ة التجارية 

ال�سناعية يف جدة الدكتور عبد اهلل مرعي 

ابن حمف������وظ، املعر�ض حدث������اً ثقافياً هاماً، 

�ساحبته جمموعة من الفعاليات والن�ساطات 

الفنية والفكرية، مثل الندوات واملحا�رصات 

واللق������اءات املفتوحة للموؤلفني ال�س������عوديني، 

لكرتوين،  م������ع اإلقاء ال�س������وء على الن�������رص الإ

ومناق�سة الهموم وامل�ساكل التي تواجه النا�رص 

ال�س������عودي والعامل������ني يف جم������ال الطباعة 

يف اململك������ة، اإ�س������افة للمواجه������ات مبا�رصة 

ب������ني الق������ارئ واملوؤلف من خ������لل الندوات 

واللق������اءات املفتوحة، مو�س������حاً اأن املعر�ض 

فر�سة للباحثني وطلب العلم للح�سول على 

املراجع العلمية والكتب باأ�سعار منا�سبة. 

علم والعلقات العامة  واأكد م�سوؤول الإ

دبي الثق������ايف يف جدة امل�رصف  يف النادي الأ

عل������ى الن������ادي يف املعر�������ض نبي������ل زارع، اأن 

آف������اق للتعاون  الن������ادي حر�ض عل������ى اإيجاد ا

امل�سرتك مع دور الن�رص املحلية للم�ساهمة يف 

ن�رص الكتاب وت�س������جيع هذه الدور لحت�سان 

الكاتب املحلي، مو�س������حاً اأن م�ساركة النادي 

دبي جتاه املجتمع،  اإميانا بدوره الثقايف والأ

والطلع على ما تقوم به دور الن�رص املحلية 

من جهود متمي������زة على ال�س������احة الثقافية 

�س������دار العديد من الكتب  من خلل تبنيها لإ

للكتاب واملبدعني �سواء من داخل اململكة اأو 
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من خارجها. 

افتتاح الكني�سة املعلقة مب�رش: 

تقي������م وزارة الثقافة امل�رصي������ة احتفالية 

ول من العام  عاملية منت�سف �س������هر كانون الأ

اجلاري مبنا�س������بة اإع������ادة افتتاح الكني�س������ة 

املعلّق������ة يف م�������رص القدمية، بع������د ترميمها 

وتطوير املنطقة املحيطة به������ا، وبعد تنفيذ 

نذار املبكر �سد احلرائق  م�رصوع التاأمني والإ

والذي �سيغطي اأي�ساً جميع الكنائ�ض املحيطة 

بها، بكلف������ة اإجمالية قدرها 80 مليون جنيه 

م�رصي.

على  مني الع������ام للمجل�������ض الأ وق������ال الأ

ث������ار الدكت������ور زاهي حوا�������ض: اإن خرباء  للآ

أ�سلوب  اإيطاليني متخ�س�سني و�سعوا اأف�سل ا

لتكييف الكني�س������ة نظراً لطبيعتها واملكونات 
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يقونات وا�ستخدام البخور  اخل�سبية فيها والأ

مر الذي يتطلب نوعاً دقيقاً من  وال�سموع، الأ

نظم التكييف التي ل توؤثر �سلباً على �سلمة 

دخنة  حمتويات الكني�س������ة ول توؤثر عل������ى الأ

الناجت������ة من ح������رق البخور وال�س������موع عند 

التكييف. واأ�س������اف اأن جميع اأعمال الرتميم 

الفني الدقيق متت بو�ساطة خرباء رو�ض.

عمال النهائية يف  واأو�س������ح حوا�ض اأن الأ

أ�سهر بعدما ت�سلمت  امل�رصوع بداأت منذ �سبعة ا

ال�رصكة املوقع لعمل نظام اإنذار والتاأمني �سد 

احلريق وتنفيذ م�رصوع البانوراما اخلارجية 

للكني�سة واملناطق املحيطة بها، وبانتهاء هذه 

ثار يف  عل������ى للآ عمال، جن������ح املجل�ض الأ الأ

اإنقاذ اأقدم الكنائ�ض امل�رصية وهي الكني�س������ة 

أثرياً على مدار  املعلقة التي تاأثرت معمارياً وا

القرون املا�سية، خا�س������ة يف العقود القليلة 

املا�س������ية التي �س������هدت ارتفاع من�سوب املياه 
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اجلوفية اإ�سافة اإىل زلزال عام 1992. 

فام الفرن�سية:  حمفوظات الأ

الفرن�س������ية  الفيلم  احتفلت حمفوظ������ات 

أ�س�سها  ربعني، وكان ا هذا اخلريف بعيدها الأ

أندريه مال������رو يف العام 1969 لتتوىل مذاك  ا

حماي������ة نحو مئ������ة األف عمل من ب�س������مات 

الزمن يف ح�س������ن حممي لي������ًل نهاراً، يف بوا 

دار�سي يف ايل دو فران�ض. 

وقد متكن هواة ال�س������ينما واملهتمني من 

التج������وال يف ه������ذا املعلم ال������ذي ميتد على 

فلم  خم�س������ة هكتارات، ومعاينة بع�������ض الأ

�س������غاء اإىل �رصح يتناول مراحل  القدمية، والإ

ترميمها املتتالية يف املخترب.

وتع������د جمموعة املحفوظ������ات التي يطلع 

عليها باحثون م������ن العامل برمته، اإحدى اأروع 

خم�ض جمموعات موجودة يف العامل، وي�س������م 

ن�س������فها اأفلماً خيالية طويلة اأو ق�سرية يف 

خر من اأفلم وثائقية،  حني يتاألف ن�سفها الآ

خوين  وىل للأ وتوج������د فيه������ا النتاج������ات الأ

لوميري مبتكري العار�سة ال�سينمائية يف العام 

1895 ف�س������ل عن اإنتاج������ات باتيه وغومون 

ورينيه �س������اتو واكلري، كما ت�سم املحفوظات 

أي�ساً اأفلماً اأجنبية نادرة جدا كمثل »بكينغ  ا

أوائل اأفلم جون فورد وكان  برودواي« اأحد ا

�سور يف العام 1917.

ف������لم يف 226 حجرة  ويت������م حف������ظ الأ

ربعمئة  اإ�س������منتية م�س������ادة للحريق تت�س������ع لأ

أو  أف������لم الني������رتات ال�س������يلولوز ا طن م������ن ا

فلم ال�رصيعة اللته������اب التي منعت منذ  الأ

اخلم�س������ينات من القرن املن�رصم، واأو�س������ح 

امل�سوؤول عن اأمن املحفوظات باتريك خفيف 

»يف حال اندلع حريق لن ن�س������تطيع اإخماده، 

غري اأن حفرة يف ال�سقف ت�سمح بالتخل�ض من 
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انبعاثات احلريق وميكن اإ�س������منت اجلدران 

امل�سادة للحريق اأن يقاوم �ساعتني«.

وت������وؤوي ثلثة م�س������تودعات، وهي كناية 

عن كت������ل عالية من املع������دن الرمادي حيث 

ل تتجاوز احل������رارة اثني ع�رص درجة مئوية، 

اأفلماً اأجنزت على ركائ������ز اأحدث، وولدت 

رث  املحفوظات من اإرادة ر�سمية يف حفظ الإ

ال�سينمائي الفريد، واأحلقت باملركز الوطني 

لل�سينما »�سي ان ا�ض«.

رث ال�س������ينمائي بوري�ض  وي�رصح مدير الإ

فلم  تودوروفيت�������ض »اأن اإمكاناتنا حلفظ الأ

الفريدة يف العامل. يف الوليات املتحدة يتوىل 

أو املوؤ�س�س������ات متويل هذا  ن�������رصاء الفن������ون ا

الن�س������اط يف حني ميول ها هن������ا من خلل 

موال العامة وذلك بن�سبة مئة يف املئة«. الأ

أيل������ول/ �س������بتمرب من الع������ام 1990،  يف ا

اأطلق وزي������ر الثقافة جاك لنغ يف ح�س������ور 

مريكي  ال�سينمائي و�س������احب املجموعات الأ

نق������اذ وترميم  مارت������ن �سكور�س������يزي خطة لإ

فلم القدمية.  الأ

وقد �س������محت هذه اخلطة باإنقاذ خم�سة 

ع�������رص األف فيل������م من نوع الني������رتات، اأي ما 

آنذاك  يوازي ثلثة ع�رص ملي������ون مرت، كانت ا

ألفي فيلم �س������نوياً  تندث������ر، ويتم عر�ض نحو ا

منها على اجلمهور، بعد اأن تنال املهرجانات 

فلم موافقة اأ�سحاب احلقوق،  ومكتبات الأ

وهي اأفلم تعود اإىل ال�س������بعينات من القرن 

الع�رصين بالرغم من بع�ض امل�س������اكل الفنية 

التي تعرتيها ب�سبب بع�ض العيوب التي توؤدي 

لوان. اإىل بهتان يف الأ

واأطلقت خلل ال�س������نوات املا�سية عملية 

اإجن������از جمموعات رقمية، غ������ري اأن امل�رصوع 

يط������رح الي������وم حتدي������ات اأخرى، ذل������ك اأن 

أربع  البطاق������ات الرقمية التي يكلف حفظها ا

فلم الكيميائية  اإىل خم�ض مرات اأكر من الأ

)9(
ال�سوئية، تتعر�ض للتلف �رصيعاً. 

 مهرجان �سعبي يف مونرتيال: 

اأحيت العا�س������مة الكندية مونرتيال على 

أيام مهرجاناً للرق�ض اجلماهريي  مدى عدة ا

يف قلب املدينة التاريخي يف �س������ارع »�سانت 

أ�سهر �رصايينها التجارية وال�سياحية،  كاترين« ا

ال������ذي حتول اإىل م�رصح جم������اين مفتوح اأمام 

ع�س������اق الرق�ض من الكندي������ني وغريهم من 

والثقافات  ع������راق  الأ املتع������ددة  املجموعات 

الذين تهافتوا اإلي������ه، علماً اأن هذا النوع من 

ول من نوعه يف  املهرجانات ال�س������عبية هو الأ

مريكي. ال�سمال الأ

ونظ������م املهرج������ان، حتت �س������عار » فقط 

للرق�ض« يف اإ�س������ارة لي�������ض لتميزه عن باقي 

املهرجانات وح�س������ب واإمنا جلعله منا�س������بة 
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للفرح والرتفيه ف�س������ًل عن اأن الرق�ض كما 

أوليفييه دوفور هو  يق������ول منظم املهرج������ان ا

أ�سا�س������ي من ال������رتاث الب�رصي والثقافة  جزء ا

ن�سانية ما�سياً وحا�رصاً.  الإ

وقد �س������كل حوايل 200 راق�ض وراق�سة 

من املحرتفني املتميزين باألب�س������تهم املوحدة 

وىل للمهرجان الذي  لوان، �سكلوا النواة الأ الأ

�رصع������ان ما حتول اإىل �س������احات ومن�س������ات 

وحلقات تت�س������ل ببع�س������ها البع�ض وتت�سكل 

ألوان  منها لوحات عاملية فني������ة من خمتلف ا

الرق�ض ال�س������عبي والكل�س������يكي واحلديث، 

حي������ث تناف�س������وا يف تاأدي������ة و�س������لت م������ن 

رق�س������ات البالروم وال�سل�س������ا والهيب هوب 

والرومبا  رجنتين������ي  والأ �س������باين  الإ والتانغو 

والفوك�ض ت������ورت والهان������ك – تانك والرتاد 

الكيبكي وغريها من الرق�سات الفولكلورية 

ال�رصقية. 

وىل من مهرجان  واأمام جناح التجربة الأ

»فق������ط للرق�ض ق������ال اوليفي������ه دوفور عن 

املهرجان اإنه كان تعبرياً حقيقياً وعفوياً اأبدت 

فيه كل جمموعة م������ن املوزاييك الكندي عن 

م�ساعرها وثقافتها وطقو�سها الفنية، موؤكداً 

اأن هذه املنا�سبة �ستتحول يف ال�سنوات املقبلة 

اإىل »عيد �س������عبي« يتماهى مع عيد الرق�ض 

العاملي الذي حتييه منظمة »اليوني�سكو« كل 

عام. )10(

مقطوعات جديدة ملوزارت: 

عر خرباء مو�سيقيون يف مدينة �سالزبورج 

آثار  النم�س������اوية على مقطوعتني للبيانو من ا

املو�سيقار وولفجاجن اأماديو�ض موزارت.

وكان������ت املقطوعتان يف حوزة موؤ�س�س������ة 

موزارت الدولية التي حتتفظ باآثار موزارت 

يف املدينة منذ فرتة طويلة، وكانت مقطوعة 

اأخرى غري معروفة ملوزارت قد اكت�س������فت يف 

مكتبة فرن�سية يف يناير من العام املا�سي.

وقال متحدث با�س������م موؤ�س�س������ة موزارت 

يف �س������الزبورج اأن املزيد م������ن املعلومات عن 

املقطوعتني �س������وف يك�س������ف النقاب عنه يف 

الث������اين من اأغ�س������ط�ض/ اآب الق������ادم، حيث 

وىل على  �س������تعزف املقطوعت������ان للم������رة الأ

البيانو.

وقد ترك موزارت 600 قطعة مو�سيقية 

عند وفاته يف �س������ن اخلام�سة والثلثني عام 

أ التاأليف املو�س������يقي يف  1791، وكان قد بدا

اخلام�س������ة من عمره، ومن اأعماله كون�سريتو 

)11(
عمال الكورالية.  وبرا والأ البيانو والأ
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يربية، �إنه مزيج من ثقافات  �إ�ش������كالية �ملعطى �ملعريف يف �شبه �جلزيرة �لإ

�إن�شانية متعددة. لقد لعبت �جلغر�فية �لدور �لرئي�س يف هذ� �لتكوين �ملعريف. 

بي�س �ملتو�ش������ط. وهي  يربية تنتمي تاريخياً �إىل ثقافات �لبحر �لأ فاجلزيرة �لإ

أو باآخر تتمايز باآفاق معرفية: فينيقية – كنعانية. كما هي �أوروبية.  ب�ش������كل �

وروبي و�لفكر  م�ش������يحانية. كما كانت على �لدو�م جدل �لعالقة بني �لفكر �لأ

❁

ò
باحث �سوري.

درو�س يف امليتافيزيقا

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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�ض������امي. تاريخاً وح�ض������ارة. ويف  العربي الإ

الفك������ر العربي املعا�رص لعبت دور الو�ض������يط 

بني ح�ض������ارات ال�رصق والغرب، فجاء الن�ضق 

املعريف تتويجاً جلهود معرفية عدة. كل ذلك 

�ضبانية، تفرداً  هو ما نلم�ض������ه يف الفل�ضفة الإ

ومتي������زاً، يجعلنا نقف اأمام فل�ض������فة متغايرة 

بع�ض ال�ضيء عن مثياتها يف اأوروبة.

»درو�������ض يف  التق������دمي  مث������ار  الكت������اب 

امليتافيزيقا« لفيل�ض������وف اإ�ضباين هو »اأورتغا 

اإي غا�ض������يت« قام برتجمته اإىل اللغة العربية 

�ض������قر«. و�ض������در عن وزارة  »علي اإبراهيم الأ

الثقافة ال�ض������ورية للعام /2009/ يف /135/ 

�ض������فحة من القطع الكبري. الكت������اب عبارة 

عن جمموعة من املحا�رصات واملقالت التي 

ن�رصت يف فرتات زمنية معينة. نقدم عر�ض������اً 

له مبا يت�ضق واملعطيات املعرفية للكتاب.      

❁    ❁    ❁

أكانت  ول: فاملذهب �ض������واء ا ر����س الأ - الدَّ

ن بع�ض  ميتافيزيقا اأم هند�ض������ة، موجودة، لأ

نه������م كانوا يحتاجون اإىل  الب�رص اأبدعوها، لأ

نهم يفتق������رون اإليها. ولو مل يجدوها  ذلك، لأ

لكانوا عّدوا حيواتهم خمفقة. اإن امليتافيزيقا 

لي�ضت ميتافيزيقا اإّل ملن يحتاج اإليها.. هناك 

أنا اأحتاج  �سيزي »ا تعبري ل�سان فران�سي�سكو الأ

اإىل قلي������ل، وه������ذا القليل اأحت������اج اإليه قليًل 

جداً«.. وهكذا يك�س������ف ع������ن اأن الرغبة يف 

العلم، مباينة حلالة اإبداع العلم.. ولروؤية هذا 

مر، يكفي اأن نقارن الطريقة التي يتقّرب  الأ

بها م������ن العلم، ومن ي�س������عر بحاجة حقيقية 

اإليه.. وعلين������ا اأن نبني الفرق ب������ني الهواية 

وحب ال�س������تطلع، وب������ني العل������وم املحددة 

مر هو املاأ�ساة اجلوهرية  للدرا�س������ة.. هذا الأ

يف الرتبي������ة، وبالتايل يجب اإ�س������لح الرتبية. 

ن الن�ساط الرتبوي مبا هو درا�سة، هو �سيء  لأ

زائف يف ذاته اإن�س������انياً. هناك ق�سية زيادة 

املعرفة لدى الدار�ض، مما اأدى اإىل البعد بني 

الطالب وبني حت�سيله العلمي. وهذا �سيزيد 

ن�سان العادي.  الهوة بني الثقافة احليوية والإ

الدرا�س������ة اإذاً واجبة، لكنه������ا حاجة خارجية 

غ������ري مبا�رصة وحل هذه امل�س������كلة ينطلق من 

اإ�س������لح هذا العمل امل�سمى درا�سة، وبالتايل 

اإ�سلح ماهية الطالب. يجب قلب التعليم.

ر����س الثاين: امليتافيزيقا هي �س������يء  - الدَّ

أ�سا�سي يف  ن�س������ان. يبحث عن توجه ا يعمله الإ

�سياء اأو معرفتها.  موقفه. هو العلم مباهية الأ

وبالتايل علينا اأن نعرف الفل�س������فة. مبا هي 
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ن�سان من ال�سياع  الوعي، اإنها ال�س������امن للإ

مبا هي ميتافيزيق������ا يف الواقع. اأي اأن يجد 

املرء ذاته بو�سفه وعياً ميتافيزيقياً للوجود.. 

ن�سان يف  امليتافيزيقا لي�ست �سوى ما يعمله الإ

حياته. وبالتايل اأن نت�س������اءل: ما هي احلياة؟ 

أي������ن ذاهبون؟ هل ه������ي ما نعمله ومير  واإىل ا

أو النفعال،  بن������ا، بدءاً من التفكري اأو احللم، ا

حتى امل�ساربة يف البور�سة وك�سب املعارك، 

أ�س������ها وعمقه������ا تقوم على وعي  واحلياة يف ا

دراك، وملحظة الذات  بال������ذات وعل������ى الإ

وملحظة ما يحيط بنا، وحياتنا تبعاً لذلك، 

لي�س������ت �سخ�س������نا فقط،  بل ما ي�سكل العامل 

�سياء.  جزءاً منها. على اهتمام ال�سخ�ض بالأ

لكن امل�سكلة يف امليتافيزيقا مبا هي الواقع. 

اإن الواق������ع ل يقوم على م������ا هو واقع فقط، 

ب������ل على ما �س������يقع، على ما �س������وف يكون. 

والنتيجة: اإذا كانت احلياة تقرير ما �س������وف 

أ�ضِّ  نكون، فهذا يعني وجود �س������فة زمنية يف ا

حياتن������ا ذاته: وهي تقرير ما �س������وف نكون، 

بالتايل، تقرير امل�س������تقبل. فحياتنا هي عثور 

أو املا�سي يُكت�سفان  على امل�ستقبل، واحلا�رص ا

فيما بعد، يف ارتباط بهذا امل�ستقبل.

ر����س الثال���ث: لو فكرنا فيما عملناه  - الدَّ

للتحقق منه نح�س������ل على ما يلي: اإن عملنا 

�س������يئاً فهو اأن نكون منتبهني ملا نحن عاملوه، 

أنا، منتبهني  أنت������م وا ويف ه������ذه احلالة نكون، ا

لكلماتي التي كانت بداية ميتافيزيقا. و�سوف 

يهيئ لنا هذا التمييز حتققات، ب�سدد اأكر 

أ�سياء العامل طبيعية. وبالتايل، يوجد �سكلن  ا

من اإدراك �س������يء: اأحده������ا، اإدراك فيه هذا 

ال�س������يء منعزلً، واأ�سعه اإزائي، واأجعله حداً 

دراكي، و�س������كل اآخر يُوجد  دقيقاً معلم������اً لإ

أنتبه له.  فيه ال�س������يء بالن�سبة يل من غري اأن ا

واحلالة الق�سوى يف ذلك هي �سخ�سنا ذاته، 

ن ن�ستطيع القول ب�سيغة وا�سحة: اإين ما  والآ

أ�سعر من قبل بنف�سي، لكنني كنت ماثًل  كنت ا
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مثولً همًل لذاتي. ولنن�سخ بعد هذا القول: 

»احلي������اة هي ما نعمله وم������ا يحدث لنا بدءاً 

أو النفعال حتى امل�ساربة  من النوم )احللم( ا

يف البور�س������ة، لكن، ل�سيء �س������يكون حياتنا 

اإذا مل نك������ن على اإدراك من ذلك. وبهذا نغلق 

هذا القو�ض الت�سحيحي على النحو التايل: 

احلياة و�سوح )ا�ستب�سار(. وهي علم بذاتها، 

ومعرفة بها«. ومهمتنا احلالية لي�ض لها زعم 

اآخر �س������وى اأن ن�س������ف بدقة اأكرب هذا الذي 

ن�س������ميه حياتنا. بحالها وكم������ا متثل لنا. اإذاً 

لدينا هذه اخل�س������ائ�ض الث������لث: - احلياة 

تعلم ذاتها بذاتها. –احلياة ت�س������نع نف�س������ها 

بذاتها. –احلياة تقرر نف�سها بنف�سها.

ر�س الرابع: عندما نقول: اإن حياتنا  - الدَّ

ن، وكيف حتققنا  هي ما نح������ن عامل������وه الآ

نا(،  من ذل������ك؟ فاإنن������ا نبحث عن ه������ذه )الأ

نا  أو الأ نه������ا حياتي. والعثور عل������ى احلياة ا لأ

أ�س������ياء اأخرى،  لي�ض اأحادي اجلانب، بل مع ا

اأو موجودات اأخرى. وبالتايل، فاإن �س������عوري 

بنف�س������ي هو ماهية ولي�ض عر�ساً. يف داخل 

أك������ر. »احلياة  ه������ذا العامل نتح������رك بحرية ا

مكاني������ات داخل العامل،  ترتك هام�س������اً من الإ

لكننا ل�س������نا اأح������راراً يف اأن نكون اأو ل نكون 

يف ه������ذا العامل، الذي هو ع������امل اليوم. واإمنا 

باإمكاننا رف�������ض احلياة، لكن، اإذا ُوجد املرء 

يف احلياة، فلي�ض بو�س������عه اختيار العامل الذي 

مر ي�سفي على وجودنا  يعي�ض فيه، وهذا الأ

هيئة درامية ب�س������كل رهيب. واحلياة لي�ست 

دخ������ولً عن رغبة يف مكان يختاره املرء على 

ذوقه م�سبقاً، كما يُختار امل�رصح بعد الع�ساء، 

واإمّنا هي اأن يجد نف�سه ومن غري اأن يعرف، 

وكاأنه �س������اقط وغارق ومق������ذوف يف عامل ل 

ي�س������تطيع له تبديًل عامل يومنا هذا، وتاأخذ 

حياتنا باأن تكون الده�سة الدائمة يف الوجود 

من غري موافقتنا امل�س������بقة، ونغرق يف عامٍل مل 

ن�س������ممه من قبل«.. عامل حياتنا لي�ض ظرفاً 

مكاني������اً فقط، بل ظرف زم������اين. فالعامل هو 

اأي�ساً عامل »باملعنى الجتماعي«.

ر����س اخلام����س: اإذا حاولنا اأن ننتقل  - الدَّ

بوجودن������ا من الوج������ود امل������ادي اإىل الوجود 

خر  املعريف، فاإن معرفة ال������ذات ومعرفة الآ

أ�سياء معنوية، فكرية، متجاوزة لوجودها  هي ا

املادي اإىل �سورة معرفية وجودية يف الذهن. 

وه������ذا ما يجعلنا ننتق������ل اإىل فكرة اأن وجود 

أنه  خ������ر على الرغم من ات�س������اله بي، اإل ا الآ

منف�س������ل عني يف الوقت نف�سه، فله وجوده 
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املو�س������وعي، كما يل وجودي الذاتي، اإن اأول 

حالة من العلقة ب������ني وجود الذات ووجود 

خ������ر، هو التفكري يف ال������ذات يف علقتها  الآ

خر. ويف التفك������ري يف الذات مبعزل عن  بالآ

خر مبا ه������ي ماهية، والتفكري  علقته������ا بالآ

خر يو�س������عه وجوداً مو�سوعياً ل علقة  بالآ

خر. له بالآ

ر����س ال�ساد�س: اإن حياتنا تعني: لبد  - الدَّ

لنا من البحث عن العامل املوجودين فيه، �سئنا 

أبينا. من غري موافقة �س������ابقة، ومن غري  أم ا ا

اأن نعلم كيف؟ ول و�س������يلة لنا �سوى اأن نعمل 

أنا نف�سي ما �سوف اأعمله،  �سيئاً ما، اأن اأقرر ا

 
ّ
بالتايل، ما �سوف اأكون. هذا ما يعر�ض علي

ما �س������اأكون عليه يف امل�س������تقبل، وبالتايل، ما 

الذي �ساأ�س������تغله. ن�ستغل يف تقرير م�ستقبل. 

ن�س������ان هو هذا الكائن العجيب الذي هو  والإ

موجود يف امل�س������تقبل دائماً. وبالتايل، علينا 

أنف�سنا، اأي �سيء يجب اأن يحدث. اأن ن�ساأل ا

ر����س ال�ساب���ع: مع ذل������ك كله، مل نقل  - الدَّ

أّننا حددنا بنية حياتنا العامة.  �سيئاً �س������وى ا

وهدفنا، اأن نعرب بالت�س������ورات، اأن نت�س������ور 

ن. ومن  الواقع الذي ه������و حياتنا كما هي الآ

اأجل ه������ذه الغاية: اأي جن�������ض من العمل هو 

التفكري يف �سيء؟ التحقق مما هو، واكت�ساف 

ماهيت������ه. واحلي������اة �س������تكون العل������م مبا هو 

الع������امل. واإذا علمنا ذلك، فاإنا نعلم ما�س������يه 

وم�ستقبله. ومبعرفتنا م�س������تقبل العامل، نعلم 

م�ستقبلنا فيه. 

ر����س الثام���ن: اإن جدل العلقة بني  - الدَّ

نا الجتماعي يكمن يف: أناي والأ ا

1- اإن ارتيابي باملحيط الجتماعي مييل 

اإىل اأن يطمئ������ن اإىل ثق������ة بالنا�������ض، موجودة 

داخل ذاتي.

2- ه������ذه الثق������ة تفرت�������ض العتقاد من 

جوبة يف املحيط  جهت������ي بوجود جملة من الأ

الجتماعي.

ن�سان يدرك  3- وهذا يعني بدوره اأن الإ

أن������ه كائن دائم������اً يف ظرف لي�ض  يف حيات������ه ا

طبيعياً.

�س������باب، ف������اإين اأميل اإىل  أي������اً تكن الأ 4- ا

التخلي عن حياتي اخلا�سة.

5- اإن ج������واب النا�ض والعامة واجلماعة 

هو اأح������د اأمرين: اإما اأن اأقبل ب������ه، واإما اأن 

اأقبله من غري مراجعة له.

6- يوج������د انف�س������ال كبري بني ال�س������وؤال 

واجلواب.



درو�س يف امليتافيزيقا

ول  3782009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

7- وبذل������ك تُغل������ق حلقة ه������ذه العملية 

ولية: اإنني اأجلاأ اإىل ل اأحد.
الأ

ر�س التا�سع: الواقعة الرئي�س������ة التي  - الدَّ

ن�س������ان عند جميئه  ل ف������كاك منها هي اأن الإ

�س������ياء ولي�ض له هو  احلياة يجد اأن لي�ض للأ

ماهية، واأن ل و�س������يلة له �سوى اأن يفعل �سيئاً 

كيما يعي�������ض، اأن يقرر فعل������ه يف كل حلظة، 

�سياء.  أينا، ماهية الأ مر ي�سم، كما را وهذا الأ

�س������ياء: اإنه  لكن العامل يعني نظاماً موحداً للأ

�س������ياء  أو ذاك وكل الأ ماهي������ة هذا ال�س������يء ا

ومتمف�س������ًل مع ماهية الكون كل������ه. والعامل 

�سياء،  نظام وبنية وقانون و�س������لوك حمدد للأ

واإن تغري مطلقاً لن يكون عاملاً. 

- الدر����س العا����رش: امليتافيزيق������ا هي اأن 

اأكون ل يف ذاتي، واإمن������ا خارج ذاتي، هناك 

يف الظرف. كاآخر غريي، وكعن�رص يقادمني 

وينفيني. فل متكن احلياة من غري تف�س������ري 

ن�س������ان اأن يكون من  للحياة. اإذ حمال على الإ

غري توجيه اإزاء امل�س������كلة الت������ي هي حياته. 

مر ي�س������عنا اأمام: اأن امليتافيزيقا اأو  هذا الأ

ن�س������ان جذرياً لي�ض �س������يئاً عار�ساً.  توجه الإ

وامليتافيزيقا لي�ست علماً، اإنها بناء للعامل، بناء 

للحياة الب�رصية. ن�سل اإذاً اإىل هذه ال�سيغة: 

احلياة الب�رصية لي�ست اأن تكون فقط ما هي، 

واإمنا هي ما ينبغي لها اأن تكون.

- الدر�س احلادي ع�رش: اإذا كنا �سائعني يف 

احلياة، واحلياة �سعور بال�سياع، فاإننا نبحث 

ول يجب اأن  عن توجه جذري. واإن الفعل الأ

يقوم على اأن نحرز على الفو�س������ى ال�سمانة 

�س������ياء  أو ما ي�س������مى يقيناً اأولً. والأ وىل. ا الأ

ن ومن غري اأن اأبحث  ه������ي ما تكون هاهنا الآ

أو الواقع ما هو موجود حقاً.  عنها. والع������امل ا

وه������ذه الدعاوى تقول هكذا: العامل ما يوجد 

هاهنا حقاً، وهو الواقع املوجود. باخت�سار: 

اإن الدع������وى التي توؤكد الواقع هو العامل، هو 

أنها تختلط باأخرى توؤكد اأن  �س������ياء، تبدو ا الأ

الواقع هو ت�س������وري الواقع بذاته، ت�س������وري 

�سياء. الأ

- الدر����س الث���اين ع����رش: اإنن������ا ننطلق اإىل 

غزو �س������مانة جذرية نحت������اج اإليها )انعدام 

أم������ان جذري(. واأول دع������وى لنا: الواقع هو  ا

أو العامل الواقعي. وقد  �س������ياء وجمموعها، ا الأ

يكون مهماً اأن نر�س������م البنية التي �س������محت 

للحياة اأن جتد نف�س������ها يف هذه القناعة. ول 

وجود لهذه العقبة يف الدعوى املثالية: فهي 

ل ترتك نف�س������ها خارج نف�س������ها. واإن التوكيد 



درو�س يف امليتافيزيقا

379 ول  2009 العــــــــــــــدد 553 ت�شـــــــــرين الأ

على اأن الواقع هو الفكر ي�ستمل على نف�سه، 

نه هو تفكري. لأ

- الدر����س الثالث ع�رش: من ال�رصوري اأن 

أو الوعي وجوداً جذرياً،  منيز وجود التفكري ا

م������ن وجوده املو�س������وعي. فالتفك������ري تقابلية 

للتحقق، ك�س������يء يف �س������بيله ليتحقق، وبينما 

يتحق������ق لي�ض مو�س������وعاً لذات������ه، ول يوجد 

)ماهوياً(، ول يوجد ها هنا. وفكرة التفكري 

أو الوعي ذاتها فر�سية ولي�ست ت�سوراً ت�سكل  ا

باملراع������اة التامة ملا هو موجود كما هو وكما 

يوجد.

- الدر�س الرابع ع�رش: لقد جربنا القناعة 

أنها غري �سلبة.  أو القناعة الواقعية، ووجدنا ا ا

ونظراً لذلك جنرب الدعوى التي ت�س������حح 

موؤقتاً الدعوى الواقعي������ة وتقول: الواقع هو 

الفكر، هو الوعي. وتذكروا، بغية اإنهاء هذا 

ول وال�سلب كان  النقد، اأن م�س������ار املثالية الأ

أو  يقوم على اإدراكها اأن ما يوجد مقيداً بي، ا

بتبعية يل، يوجد مع وجود مطلق غري مقيد. 

وبذلك، تتجاوز املفارقة املثالية، من غري اأن 

تقع يف الواقعية، والعك�ض �سحيح.

اإ�صدارات..

- نيت�س���ه: �س������در ع������ن دار التنوي������ر يف 

بريوت كتاب حت������ت عنوان »نيت�س������ه.. الفن 

والوهم واإبداع احلياة« ملوؤلفه الباحث »�سمري 

الزغبي« يقع الكتاب يف /144/ �سفحة من 

القطع الو�سط.

- طريق���ة نظري اإىل احلياة: �س������در عن 

دار التكوي������ن بدم�س������ق كتاب حت������ت عنوان 

»طريق������ة نظري اإىل احلياة« للكاتب الياباين 

»هرييوكو بايا�س������ي«. نقله اإىل العربية وقّدم 

له »حممد ع�سيمة«. يقع الكتاب يف /137/ 

�سفحة من القطع الو�سط.

- ف���ن ق���راءة ال�سع���ر: يف ق������راءة ملوؤلف������ه 

�س������تاذ »با�س������ل  »هارولديل������وم« وترجم������ة الأ

امل�س������املة« وعن دار التكوين بدم�س������ق، �سدر 

كتاب »فن قراءة ال�س������عر«. يتناول الكتاب يف 

مبن������اه املعريف كيفية قراءة الن�ض ال�س������عري 

وحتليل������ه والوق������وف عل������ى الن�س������ق الفن������ي 

واملو�س������وعاتي له، يقع الكت������اب يف /160/ 

�سفحة من القطع املتو�سط.

- ق�ساي���ا ت�سغ���ل النا����س: ع������ن دار اإنانا 
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للطباعة والن�رص بدم�سق، �سدر حديثاً للباحث 

�س������تاذ »يا�رص الفهد« كت������اب حتت عنوان:  الأ

»ق�سايا ت�س������غل النا�ض«. وهو الكتاب ال�سابع 

ع�������رص للموؤلف وفيه يعال������ج بطريقة مبتكرة 

ق�س������ايا معا�رصة تهم النا�ض. يقع الكتاب يف 

/272/ �سفحة من القطع الكبري.

- اأبجدي���ة اجل�س���د: جمموع������ة �س������عرية 

دي������ب ال�س������اعر الدكت������ور حمم������د توفيق  للأ

يون�ض، �سدرت عن دار احلياة بدم�سق. وهي 

روؤية �سخ�س������ية لن�ض مع������ريف ينحو باجتاه 

امليتافيزيقا املفعمة بالن�ض ال�سويف. �سمن 

خر املتعايل. ثنائيات الذات والآ

- مملكة اآللخ: �س������من �سل�سلة درا�سات 

ثار  الت������ي ت�س������درها املديري������ة العام������ة للآ

واملتاح������ف يف وزارة الثقاف������ة �س������در كتاب 

»مملكة اآللخ« ملوؤلف������ه الدكتور »عمار عبد 

الرحمن«. وهو درا�س������ة تاريخية للح�سارات 

التي قامت على �سفاف العا�سي عرب التاريخ 

ال�سوري القدمي.

�س���ام والغ���رب: �س������در حديث������اً عن  - الإ

بح������اث والن�رص كتاب  ال�س������بكة العربي������ة للأ

�س������لم والغ������رب«. الكت������اب �س������ادر عن  »الإ

باإ�������رصاف الدكتور حمم������د عابد  املوؤ�س�س������ة 

اجلابري.

¥µ
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يف تون�س ال�سقيقة، ما زال اأهلها يحتفلون �سنويًا بذكرى وفاة ال�ساعر 

العربي الكبري )اأبو القا�سم ال�سابي( ويعقدون له مهرجانًا متنوعًا، يحمل 

ا�سمه، يف م�سقط راأ�سه )مدينة توزر( عا�سمة اجلريد باجلنوب التون�سي، 

وي�سارك فيه �سنويًا نخبة من كبار الباحثني وال�سعراء يف الوطن العربي، 

باأبحاث ودرا�سات تتناول فنه ال�سعري، ومنزلته بني �سعراء جيله..

امتحــــان وب�ســــرية
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ال�سابي، تطورًا  تون�س، منذ رحيل  والثقافية يف  دبية  الأ لقد تطورت احلياة 

واإبداعات جديدة، ومع  املدى، فظهرت مدار�س متلفة، وجتارب عديدة،  بعيد 

ذلك، فاإن �سوت ال�سابي ل يزال قويًا، ناب�سًا باأحا�سي�س القوة واحلب واحلرية، 

والنهاية  البداية  عامل  يف  وتاأماته  �سعره،  مع  بعمق  تتجاوب  النا�س  زال��ت  وما 

بدية.. ن�سان، التي حترك فيهم نوازع ال�سوق اإىل معانقة الأ للكون والإ

❁    ❁    ❁

بداعات الفكرية  يعّلمنا تاريخ احل�سارة، يف حلقات تتابعها وانقطاعها، اأن الإ

اأو  ال�سعوب،  من  �سعب  بها  قام  التي  والجتماعية،  والفنية  والثقافية  دبية  والأ

مم، مل تنجز وت�سل اإىل كمالها البديع، اإل من خال الوعي العميق  اأمة من الأ

فراد، فت�سّدهم اإىل بع�سهم بع�سًا،  بحقيقة الذات الكربى، التي تتوزع يف كل الأ

اأن  اإىل  تدفعهم  ثم  وجمالياتها،  وحقائقها  بقيمها  وعقولهم  نفو�سهم  ومت��اأ 

ير�سموا يف الواقع احلي مفردات عبقريتها، واأ�سلوب حتركها امل�ستقبلي.

اإب��داع ول  م، فا  هذا الوعي احلركي، ل يتم اإل ب��اأداة مركزية، هي اللغة الأ

مة، ول منو للذات الفردية ال�سغرية، اإل باللغة  نه�سة، ولكمال للذات الكربى لاأ

�سا�س، التي ا�ستقطبت روح ال�سعب، و�سّجلت حركته منذ بدء كينونته  �سلية الأ الأ

وىل، حتى انتهت اإىل معانيها املميزة يف ع�رشنا احلا�رش. الأ

خرية، ت�ست�رشي ا�ست�رشاء، عرب ف�سائيات  ونة الأ لهجاتنا العامية، وجدناها يف الآ

احل�سارة  لغة  العريقة،  م��ة  الأ للغة  اخلّاقة  الطاقة  فتعّطل  الكثرية،  العرب 

جنازات الكربى.. والتاريخ والإ

❁    ❁    ❁

التحولت  ع�رش  اأن��ه  واملعا�رش،  احلديث  ع�رشنا  به  يو�سف  و�سف  اأدق  لعل 

الكربى، والنقاب ال�رشيع من طور يف احلياة اإىل طور اآخر، وهذه التحولت ل 

ن�سان، بل تتجاوز ذلك اإىل العقول  تقت�رش على تغيري املظاهر العامة حلياة الإ

والنفو�س، فتوؤثر فيها تاأثريًا قويًا، حتاول اإخ�ساعها للنوامي�س اجلديدة، التي ل 
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ت�ستطيع منها فكاكًا ول مرجًا، وهي تتجه اأي�سًا اإىل العادات املوروثة، �ساحلة اأو 

غري �ساحلة، فتهيمن عليها وتغرّيها كثريًا اأو قليًا، بل رمبا تذهب اأبعد من ذلك، 

ن�سانية طويًا، حتى و�سلت  اإىل ما قام به الوعي والذاكرة، من قيم جهدت الإ

اأو امتحانها باملعار�سة والرف�س،  اإليها ومتّكنت منها، فتحاول الت�سكيك فيها، 

ودفع النا�س اإىل اأن يتخذوا ُمثًا جديدة..

التحولت  هذه  وتفرزه  اأفرزته  ما  لكل  ال�سامل،  القتبا�س  يف  يكمن  اخلطر 

ال�رشيعة، التي ناأخذ بها اأنف�سنا، لهثًا وجريًا وراء النموذج ال�سائد، دون اأن نقّدر 

جلة البعيدة، التي اأ�سبحت بفعلها  مر تقديره، ودون اأن نفكر يف العواقب الآ لاأ

ن يف امتحان ع�سري، بل يف  �سخ�سيتنا العربية مهددة بالتا�سي والذوبان، وهي الآ

اأ�سد مراحل املواجهة ال�سعبة.

ن�ستطيع اأن نلم�س نتيجة هذه التحولت، يف كثري منها �سطحية الت�سورات 

يرت�سمونها،  اأنهم  يعتقدون  التي  »الع�رشنة«  فكرة  اأخذتهم  من  بها  ياأخذ  التي 

نهم  لأ لها،  فيقعون يف مغالطات ل حدود  آمالهم،  وا م�ستقبلهم  فيها  ويجدون 

القدمي،  به وجودنا منذ  ارتبط  الذي  العربي  والفكر  رث احل�ساري  الإ يغفلون 

ولزال..

¥µ
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